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Humor szkolny
Nauczyciel napisał w dzienniczku
uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła
dzienniczek z adnotacją ojca:
- To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę!...
***
Małgosia pyta mamę:
- Mamo, czy pamiętasz jak mi opowiadałaś o tym, jak cię wyrzucili ze szkoły
za złe sprawowanie?
- A czemu akurat teraz ci się to przypomniało?
- No...bo historia lubi się powtarzać....

Redakcja:

Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy
kiedy ja jeszcze śpię.

Wiadomości z ostatniej chwili!!!
1. Pan Michał Krzywda zdobył I
miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Kodowanie online!",
organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku, Wydawnic-

two Epideixis .
2. Pani Dorota Dądzik zdobyła tytuł Eksperta Roku Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności
„Destination Imagination” we
Wrocławiu.
GRATULUJEMY!!!
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WAKACYJNE ŻYCZENIA
Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy Wam wszystkim,
by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych
wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze odkrywając najpiękniejsze polskie
zakątki.
Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z
zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.
W okresie wakacyjnym część dzieci wyjedzie na kolonie, czy obozy, a część pozostanie w domach. Mając na uwadze dobro przedstawiam kilka wesołych rad,
które mogą ochronić przed nieprzyjemnymi wakacyjnymi sytuacjami:
1. Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy.
2. Jeśli kogoś nie znamy, na pewno z nim nie rozmawiamy.
3. Gdy na plaży przebywamy, od mamy się nie oddalamy.
4. W górach po szlaku chodzimy, wtedy nie zbłądzimy.
5. Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub kapelusz zakładamy.
Maja Kotkowska
klasa 2a

Humor szkolny
Na lekcji Jasio pyta panią od biologii :
- Proszę powiedzieć, co to takiego:
ma sześć nóg i wyłupiaste czarne
oczy?
- Nie wiem .....
- Ja też nie wiem, ale to coś chodzi
pani po ramieniu!
***
Nauczycielka do Jasia:
- Dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia ojciec?
- Bo mama nigdy nie ma czasu.
Bibliotworek
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***
Nauczycielka mówi do ucznia:
- Ten rysunek jest bardzo dobry.
Przyznaj się, kto ci go zrobił: ojciec
czy matka?
- Nie wiem, ja już spałem.
***
Ostatniego dnia szkoły nauczyciel żegna
się z uczniami:
- Życzę wam wesołych wakacji oraz
tego, abyście we wrześniu wrócili do
szkoły mądrzejsi.
- Nawzajem, proszę pana!
***

Zespół Redakcyjny Gazetki Szkolnej „Bibliotworek”

W imieniu całej społeczności szkolnej,
wyjątkowe podziękowania składamy na ręce
dyrektora Macieja Karczewskiego.
DZIĘKUJEMY
za:
nieocenioną pomoc i wsparcie w codziennych zmaganiach,
uśmiech i słowa zachęty,
a przede wszystkim za przygotowanie bezpiecznych warunków do
nauki zdalnej oraz życzliwość w rozwiązywaniu trudności.

UWAGA!
Do naszej redakcji zostało przesłanych wiele artykułów. Niestety, ze względu na wymogi
techniczne, nie jesteśmy w stanie ich wszystkich zamieścić w
tym numerze gazetki.

Informujemy, że w kolejnych
numerach naszego szkolnego
czasopisma zamieścimy pozostałe artykuły napisane przez
uczniów.
ZRGS „Bibliotworek”
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Wyjątkowy rok szkolny - wspomnienia niebieskiego
Chociaż skończył się już rok szkolny, to warto przypomnieć sobie najważniejsze
jego wydarzenia.
Czy pamiętacie, że uczestniczyliśmy w:
 uroczystym otwarciu boisk szkolnych (wrzesień 2019)
 Światowym Dniu Kropki (wrzesień 2019r.),
 sprzątaniu świata pod hasłem „NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMYZMIENIAMY” (wrzesień 2019r.),
 Dniu Edukacji Narodowej (październik2019r.),
 jesiennym turnieju piłki nożnej (październik 2019r.)
 Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Legionowej -VI edycja (listopad 2019r.),
 koncercie muzycznym „Muzyka od kuchni, czyli jak powstają hity” (listopad 2019r.),
 dyskotece andrzejkowej (listopad 2019r.),
 uroczystościach klasowych takich, jak: mikołajki, wigilie klasowe, kiermasz
świąteczny, jasełka szkolne itp.,
 Lekcji wf-u z mistrzem—Dorotą Świeniewicz (grudzień 2019r.)
 zajęciach ruchowych z trenerem personalnym (styczeń 2020r.)
 koncercie „Dwa światy, jedna muzyka” - występ Duetu Beskidzkiego
(marzec 2020r.).
Zawieszeniu zajęć dydaktyczno -wychowawczych i opiekuńczych z powodu
epidemii koronawirusa -12 marca 2020r.

Rozpoczęcie nauczania z wykorzystaniem metod i technik na odległość –25 marca 2020r.
Czy pamiętacie, że online uczestniczyliśmy w:
 Międzyszkolnych Spotkaniach Twórczych -XV edycja pod hasłem
„Ortomaci w naszych domach” w ramach akcji #zostańwdomu,

BEZPIECZNE WAKACJE
Koleżanki i koledzy dobiega końca rok szkolny i wielkimi krokami nadchodzą
oczekiwane przez wielu z nas wakacje. Czas beztroskich zabaw i wyjazdów. Musimy jednak pamiętać o naszym bezpieczeństwie w tym okresie. Oto kilka zasad
dzięki, którym będziecie bezpieczni podczas wakacji.

Ważne numery alarmowe
112- telefon alarmowy
997- POLICJA
998- STRAŻ
999- POGOTOWIE RATUNKOWE
NAD MORZEM


Korzystaj z kąpieli tylko w  Nie wchodź w miejsca, któmiejscach do tego wyznarych nie znasz i nie są przeznaczonych i strzeżonych.
czone do wędrówek.



Nie kąp się w nocy i pod-  Przed wyjściem zawsze sprawczas burzy i silnych fal.
dzaj pogodę, nigdy nie chodź
w góry podczas deszczu i buNie skacz do wody w mierzy.
jscach do tego nie dostosowanych.
 Noś wygodne buty- przeznaczone do górskich wędrówek.
Nie wchodź do wody zaraz
po jedzeniu.
 Zawsze noś przy sobie latarkę
oraz płaszcz przeciwdeszczoNie kąp się zbyt długo.
wy i ciepłe ubranie- w razie
zmiany pogody.
Nie korzystaj za długo z
kąpieli słonecznych, uży-  Zawsze na wyprawy w góry
waj kremów z filtrami
noś ze sobą telefon komórkowy.








 zakończeniu roku szkolnego 2019/2020.
Bibliotworek
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W GÓRACH

ŻYCZĘ WSZYSTKIM UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI.
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU J
Julia Ludwiczak, klasa 2a
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Podziękowania
Dziękujemy
za miniony rok szkolny 2019/2020 pełen
inspisujących wyzwań
odkryć i przygód
za wspólne dni live i on-line, podczas których razem odkrywaliśmy świat
Pani Agacie Piotrowskiej
Pani Marcie Kowalskiej
Pani Annie Rakowieckiej
oraz
Dyrekcji, Nauczycielom, Pedagogom,
Psychologom i wszystkim pracownikom
Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku
Uczniowie klasy 2a
Bibliotworek
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Życzenia, podziękowania i wspomnienia...
"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku- jest
wykształcenie".
Najserdeczniejsze podziękowania za trud włożony w Naszą edukację i nasze
wychowanie dla wspaniałego wychowawcy Pana Michała Krzywdy oraz nauczycieli uczących klasę 6B składają uczniowie klasy 6B wraz z rodzicami.
***
" Jakże nie pisać wierszy i rąk nie składać w podzięce."
Za dary najpiekniejsze: serce, cierpliwość, uśmiech i tolerancję.
Tymi słowami chcemy przekazać serdeczne podziękowania i życzenia Pani Aleksandrze Czarneckiej - wychowawczyni kl.1b."
***
Serdecznie dziękujemy za wiedzę, wartości moralne i opiekę:
Pani Marcie Kowalskiej,
Pani Annie Rakowieckiej,
Panu Tomaszowi Ogieniewskiemu.
Weronika Linowska z rodzicami z kl.1b.
***
Wspomnienia: Działo się to kiedy byłem w 4 klasie. Pan Dyrektor szkoły zorganizował wtedy Miniekstraklasę. Każda klasa reprezentowała oddzielny klub. Naszej
klasie przypadła Wisła Płock. Grały ze sobą klasy 4 i 5. Drużyny były męskożeńskie. Zajęliśmy drugie miejsce, ale zabawa była świetna.
Mateusz Kłys VI a
***
Klasa VI C pragnie podziękować
wszystkim nauczycielom przedmiotowym
za wspólne lata pracy, życzliwości i cierpliwości.
Dziękujemy
***
"Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy,
za wiedzę."
Serdeczne podziękowania
dla Pani
Edyty Dzięgielewskiej
składają uczniowie klasy VIC
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OPOWIADANIA TWÓRCZE
- XV edycja Międzyszkolnych Spotkań Twórczych
Opowiadanie o dobrych kosmitach
Mam na imię Kamil i jestem uczniem kl. VI. Obecnie uczę się zdalnie, ze względu na pandemię koronawirusa, jaka ogarnęła cały świat. Konsultuję się ze swoimi nauczycielami poprzez łącze internetowe. Nasi nauczyciele również zmagają się z trudnościami, aby przekazać nam wiedzę
na odległość. Jest to trudne dla nas wszystkich. Brakuje nam kontaktu z
kolegami, tęsknimy za wyjściem na spacery i jazdą n rowerze. Czasami
nie wiemy, co z sobą zrobić. Czujemy nudę i monotonność dnia codziennego, siedząc w domu. Cały świat nie ustaje w pracach nad wynalezieniem szczepionki na koronawirusa COVID- 19.
Pewnego dnia, kiedy odrabiałem lekcje, nagle w moim oknie coś
zabłysło. Podszedłem bliżej, ale blask świateł oślepił mnie. Po chwili zobaczyłem przed sobą zieloną postać. Przybysz był mniej więcej mojego
wzrostu. Na początku przestraszyłem się go, ale po chwili wydał mi się
miły, więc zapytałem go: - Kim jesteś? - Jestem kosmitą, mam na imię
Kosmo, a ty? – odparł. - Mam na imię Kamil – odpowiedziałem. - Skąd tu
przyleciałeś? – spytałem z ciekawością. - Przyleciałem z Planety Ortomatyka swoim statkiem kosmicznym – odpowiedział. Bardzo chciałem zadać
mu mnóstwo pytań, ale byłem trochę zdenerwowany, bo nigdy nie rozmawiałem z kosmitą. Kosmo rozpoczął rozmowę. Słyszałem, że macie tu
poważne problemy z wirusem, jaki opanował Polskę i cały świat. Byłem
bardzo zdziwiony, skąd on o tym wie. Wszystkie państwa próbują wspólnie znaleźć lek na koronawirusa. Kosmo oznajmił, że w tym celu przybył i
postara się pomóc. Nie chciał się ujawniać innym ludziom. Przekazał mi
dane do szczepionki i poprosił, żeby ją sprawdzono i potwierdzono skuteczność. Kosmo, do momentu potwierdzenia skuteczności szczepionki,
zamieszkał ze mną w moim pokoju. Bardzo się z nim zaprzyjaźniłem.
Po kilku dniach skuteczność szczepionki potwierdziła się. Wszyscy
byli ciekawi, skąd miałem na nią receptę. Nie mogłem ujawnić prawdy,
gdyż obiecałem Kosmo, że nikt się o nim nie dowie. Oczywiście dotrzymałem słowa i powiedziałem, że taki miałem sen. Wkrótce nadszedł czas,
że musiałem pożegnać się z Kosmo. Było mi bardzo smutno, ponieważ
bardzo go polubiłem i zaprzyjaźniłem się z nim. Wiedziałem jednak, że
musi wracać do swej rodziny i przyjaciół.
Bibliotworek
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Niektóre kraje nie mają konkretnie sprecyzowanej daty świętowania tego święta i
tak:
 w Argentynie przypada ono na drugą niedzielę sierpnia,
 w Australii na czwartą środę października,
 na Węgrzech na ostatnią niedzielę maja.
Są też kraje, w których Dzień Dziecka świętuje się 20 listopada, czyli w
rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (1959 rok) oraz Konwencji o
Prawach Dziecka (30 lat później). Wśród tych państw można wymienić m.in.
Egipt, Irlandię czy Kanadę.
Dzieci w naszym kraju mają wiele szczęścia, ponieważ panuje pokój, a one
mogą chodzić do bezpiecznych szkół i korzystać z licznych atrakcji. Obchody
Dnia Dziecka w Polsce mają przede wszystkim charakter zabawy i spędzenia czasu z bliskimi. Maluchy mają okazję wyjść do kina czy ZOO, a w wielu miejscowościach organizowane są festyny na świeżym powietrzu zorganizowane specjalnie dla najmłodszych. Zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i w domach maluchy otrzymują prezenty i słodycze. Wielu rodziców już na kilka tygodni przed
świętem poszukuje idealnych prezentów dla swoich pociech.
A jak to święto jest celebrowane w innych krajach? Poniżej znajduje się kilka ciekawostek dotyczących obchodów Dnia Dziecka:
1. Początkowo Dzień Dziecka nazywał się Dniem Róży, później nazwę zmieniono na Kwiatową Niedzielę.
2. W Polsce od 1 czerwca 1994 roku tego dnia obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.
3. We Francji oraz Włoszech zamiast Dnia Dziecka obchodzi się Dzień Rodziny.
Pieczone są ciasteczka z wróżbami, a rodzice spełniają małe zachcianki swoich
pociech i obdarowują je prezentami. Brzdące przez cały dzień noszą także papierowe korony. We Włoszech propagowana jest pewna ciekawa tradycja: odpowiedzialną za przynoszenie słodyczy grzecznym dzieciom jest wróżka o
wyglądzie wiedźmy; z kolei niegrzeczne maluchy otrzymują węgiel. Brzmi
znajomo?
4. Święto dzieci w Szwecji różni się znacznie od tego, które znamy. Przede
wszystkim nie obdarowuje się maluchów prezentami. Dla Szwedów jest to
dzień, w którym głośno porusza się kwestie dotyczące najmłodszych, takie jak
np. szkolnictwo czy prawa dziecka.
5. Najbardziej egzotycznie Dzień Dziecka obchodzą Japończycy. Chłopcy swoje
święto spędzają ze swoimi ojcami, z którymi wykonują papierowe hełmy samurajskie, szyte są także proporce przedstawiające karpie (symbol sukcesu w
życiu i odwagi), które są następnie wywieszane na dachach domostwa. Karpie
symbolizują ilość członków rodziny – duże ryby oznaczają rodziców, mniejsze
– synów. Dziewczynki świętują, robiąc z rodzicami lalki ubrane w tradycyjne
japońskie stroje, wybierając się na wystawy papierowych lalek czy teatrzyki.
6. Podczas tureckiego Dnia Dziecka dzieci puszczają latawce, śpiewają i tańczą w
strojach narodowych. Tego dnia mają także wstęp do parlamentu.
Michalina Kowalska, klasa 2a
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Międzynarodowy Dzień Dziecka
Tradycja świętowania 1 czerwca jako Dnia Dziecka liczy przeszło pół wieku.
Został on ustanowiony w celu upowszechnienia ideałów i celów związanych z
prawami dziecka zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych. Powstał w 1954
roku z inicjatywy ONZ i obchodzony jest od 1955 roku w wielu krajach na świecie. W Polsce oraz innych państwach bloku wschodniego Międzynarodowy Dzień
Dziecka był obchodzony już od lat pięćdziesiątych, zawsze 1 czerwca.

Historia najszczęśliwszego dnia na świecie
To, że Dzień Dziecka obchodzimy w Polsce niezmiennie 1 czerwca od 1952 roku
to zasługa organizacji The International Union for Protection of Childhood (Światowego Związku Ochrony Dzieciństwa). Święto to miało uświadomić
wszystkim dorosłym, że prawa najmłodszych powinny być respektowane na całym świecie, a dzieci nie powinny uczestniczyć w wojnach, chodzić głodne ani
być krzywdzone. Poznaj historię Dnia Dziecka, święta, które uszczęśliwia każdego młodego człowieka!
Oficjalna historia Dnia Dziecka sięga lat 50. XX wieku. Co ciekawe, w
Chinach święto to zostało ustanowione znacznie wcześniej, bo już w 1926 roku.
Chociaż Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest w wielu krajach
świata, nie zawsze przypada tego samego dnia.
W krajach słowiańskich, takich jak Czechy, Słowacja, Ukraina i – oczywiście – Polska, Dzień Dziecka obchod zony jest 1 czerwca. Dzieci w Turcji
świętują 23 kwietnia, jednocześnie z Narodowym Świętem Niepodległości. U
naszych zachodnich sąsiadów termin obchodzenia Dnia Dziecka jest kwestią
problematyczną, a wynikło ze skomplikowanej historii tego kraju: W RFN dzień
ten świętowany był 20 września, zaś w NRD – 1 czerwca. Po zjednoczeniu przyjęto oficjalnie, że Dniem Dziecka w Niemczech jest 20 września, jednak wiele
osób i tak świętuje go 1 czerwca. Ze zwyczaju świętowania odstają nieco Francja,
Włochy i Japonia. We Francji oraz Włoszech 6 stycznia (a więc w święto Trzech
Króli) obchodzi się Dzień Rodziny. Od 1948 roku oficjalnym Dniem Dziecka w
Japonii jest 5 maja, jednak tradycja w tym kraju jest bardzo silna – nieoficjalnie 5
maja Japończycy świętują Dzień Chłopca, z kolei 3 marca Dzień Dziewczynki.
Bibliotworek
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Przygoda, jaką przeżyłem poznając Kosmo, na zawsze pozostanie w
mojej pamięci. Cały świat zaczął wracać do normalności. Ludzie zaczęli
wracać do zdrowia i wszyscy byliśmy przekonani, że będzie z dnia na
dzień coraz lepiej.
Kamil Dymowski, kl. 6

„Deklinaki z planety Ortomatyka”
Na planecie Ortomatyka od rana do wieczora wszyscy jej mieszkańcy są bardzo zajęci. Matematykostworki głowią się nad nowymi równaniami, Literołazy układają coraz to nowsze wyrazy, a Liczydrzewka odpowiedzialne są za architekturę krajobrazu. Wszystko po to, by ułatwić życie
mieszkańców zaprzyjaźnionej planety – Ziemi. Był tylko jeden mieszkaniec Ortomatyki, który krążył bez celu, taki szary typ, można powiedzieć
Przypadek. Przypadek nie był leniwy, wręcz przeciwnie. Bardzo
chciał być przydatny, jednak w żadnej dziedzinie nie mógł znaleźć sobie
zajęcia. Próbował nadążyć za Liczbonogami, ale ich tempo było za szybkie. Chciał poznać zasady rachowania tak płynnie jak Cyfroryby, ale okazało się, że boi się wody. Pierwiastosmutki tylko pogłębiały jego przygnębienie. Pewnego dnia Przypadek trafił do dzielnicy Gramatyka. Była to
najnowsza dzielnica na planecie, nie do końca jeszcze poznana. Przypadek, gdy tylko zobaczył jej mieszkańców, poczuł że w tym miejscu może
coś odmienić. Tylko jak on jeden poradzi sobie z tymi wszystkimi rzeczownikami, przymiotnikami, liczebnikami, zaimkami, imiesłowami? Postanowił udać się do samej królowej nauk – Matematyki. Królowa uznała,
że Przypadek rzeczywiście ma na siebie dobry pomysł i postanowiła mu
pomóc. Wezwała swojego podwładnego, zwanego Czynnikiem i rozkazała, żeby pomnożył Przypadek.
Od tamtej pory nie istnieje już tylko jeden Przypadek, ale siedmioosobowy gatunek zwany Deklinakami, który nieustannie odmienia dzielnicę Gramatykę. Mianownik odpowiada na to kto i co, Dopełniacz sprawdza
kogo lub czego nie ma, Celownik zerka kto komu i czemu się przygląda,
Biernik monitoruje kogo i co widać, Narzędnik kto z kim lub z czym
idzie, Miejscownik o kim lub o czym się mówi, a najmłodszy z braci Wołacz zawsze wszystkich nawołuje! Deklinaki regularnie odwiedzają ziemską planetę, a ich zamiarem jest umożliwienie swobodnego szyku w każdym zdaniu. I tylko niektórzy uczniowie twierdzą, że te Przypadki trochę
komplikują ich życie…
Franciszek Obrębski, klasa 4a
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 Ameryka Południowa została odkryta przez włoskiego odkrywcę Amerigo
Vespucci, a pod koniec XV wieku i na początku XVI wieku, spędził długi czas
na zwiedzaniu wschodniego wybrzeża kontynentu.

Domowy ogródek
Bardzo łatwo jest zrobić domowy
ogródek. Potrzebujesz tylko:
 Nasion
 Doniczki
 Nożyka
 Balkonu/Ogródka
 Konewki
 Wody
 Ziemi Uniwersalnej
 Dobrego humoru i cierpliwości
Gdy masz już te wszystkie
rzeczy, przystąp do pracy!
Pomidorki:
 Wsyp ziemię do doniczek
 Nożykiem zrób miejsce na nasiona
 Wsyp nasiona w przygotowane
miejsca
 Lekko przysyp ziemią
 Postaw na balkonie lub w
ogródku
 Podlewaj regularnie.
Tylko czerwone i umyte
pomidory nadają się
do jedzenia!

Bibliotworek
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Kwiatki Bratki:

Afryka

 Wsyp ziemię do doniczek
 Nożykiem zrób miejsce na nasiona
 Wsyp nasiona w przygotowane
miejsca
 Lekko przysyp ziemią
 Postaw na balkonie lub w ogródku
 Podlewaj regularnie.
A teraz coś dla niecierpliwych:




Mięta:
Kup miętę np. w Tesco
Przesadź ją w większą doniczkę
Podlewaj regularnie.
Mam nadzieję, że Twój
Domowy Ogródek
prezentuje się świetnie i kolorowo
Matylda Słabowska
klasa 2a
.

W Sudanie znajduje się ponad 200 piramid, czyli więcej niż w Egipcie.
W Afryce jest 54 krajów.
Prawie jedna trzecia światowych języków jest używanych w Afryce.
Algieria jest największym krajem afrykańskim.
Duża część Afrykanów cierpi na niedobór wody i żywności. Przeciętnie kobiety i dzieci codziennie pokonują 5 kilometrów pieszo, tylko po to, by zdobyć
wodę potrzebną do przeżycia.
Afryka jest domem dla największych żywych zwierząt lądowych, słonia afrykańskiego i najwyższej żyrafy.
41% dzieci w Afryce pracuje w wieku pomiędzy 5 a 14 rokiem życia.
Jezioro Wiktoria w Afryce jest największym jeziorem i drugim co do wielkości
jeziorem słodkowodnym na świecie.
Afryka jest drugim co do wielkości kontynentem.
Hipopotamy zabijają więcej Afrykanów niż lwy, rekiny i krokodyle razem
wzięte.
Ponad 50% Afrykanów nie ukończyło 25 lat.
Zuzia Niedbała, klasa 2a
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 Statua wolności została stworzona we Francji według projektu Fryderyka
Bartholdiego i przekazana jako dar dla Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Według greckiego mitu, imię Europa pochodzi od fenickiej księżniczki
Europa, uwiedzionej przez Zeusa, kiedy ukrywał się jako byk, a następnie
zabrał ją na Kretę.W Europie jest 46 krajów, a największym krajem jest
Rosja o powierzchni 4,5 mln km², a z częścią azjatycką 17 075 426 km².
 W Europie mówi się w ponad 200 językach.
 Uważa się, że Morze Śródziemne było kiedyś pustynią i stało się morzem w
ciągu 600 000 lat.
 Najczęściej odwiedzanym miejscem w Europie jest Disneyland w Paryżu.
 Szwecja ma więcej McDonaldów na osobę niż jakikolwiek inny kraj w Europie.
 Szwajcaria zabrania spóźnionej wizyty w łazience i spłukiwania wody w
toalecie po godzinie 22:00 w celu uniknięcia hałasu.
 W Niemczech rozbijanie talerzy jest bardzo znanym sposobem świętowania
zbliżającego się małżeństwa pary.
 We Francji, nazwanie Napoleona świnią jest niezgodne z prawem.

Ameryka południowa

Bibliotworek
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Kochani, w dzisiejszym numerze
naszej gazety chciałbym Wam pokazać
jak samemu wykonać piasek kinetyczny. Piasek ten jest wyjątkowy,
dzięki zawartości pewnych substancji
można nim lepić jak plasteliną, ale
nigdy nie wysycha. Można z niego
tworzyć przeróżne budowle.
Oto przepis na piasek:
- 6 łyżek zwykłego piasku
- 3 łyżki mąki ziemniaczanej
- 3 łyżki do płynu do naczyń
- Pół szklanki wody
Zmieszać piasek z mąką. Płyn do mycia naczyń mieszać intensywnie z
wodą tworząc pianę. Wlać płyn z pianą do piasku z mąką i wyrabiać na
plastyczną masę.
To bardzo proste! Możecie także dodać
barwnik w ulubionym kolorze a Wasz
piasek stanie się bajkowo kolorowy.
Jak widzicie, jest on zrobiony z
prostych składników, które można
znaleźć w domu, a piasek można zebrać z piaskownicy.
W dzisiejszym dziale naukowym to już
wszystko, zachęcam Was do wykonania takiego piasku i życzę Wam
wspaniałej zabawy.

Dominik Sichma, klasa 2a
PŁYWANIE - moja pasja
Jeszcze nie dawno bałam się głębokiej
wody, a teraz już chcę pływać
w morzach, ale bez rekinów i innych
stworzeń morskich, które są niebezpieczne. Wszystko zaczęło się zwyczajnie, od zajęć na basenie. Początki były
trudne, ale najważniejsze to się nie
poddawać. Po kilku miesiącach
potrafiłam przepłynąć duży basen.
Teraz śmiało mogę stwierdzić, że pływanie sprawia mi wielką radość.
Wszystkim Wam polecam i zachęcam,
bo niesie za sobą dużo korzyści. Marzy
mi się kiedyś popływać na Malediwach
z delfinami i fokami. Może kiedyś
moje marzenie się spełni?

Dominika Gaul, klasa 2a
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Słowa
Na początku był papier, czysty, śnieżnobiały,
Potem zjawił się Pisarz z piórem doskonałym.
Zręcznie w papier wymierzył zaostrzonym końcem
I napisał leciutko pierwsze słowo: SŁOŃCE.
I zrobiło się jaśniej jakoś i weselej,
A on dalej wciąż pisał liter i słów wiele;
Słowo ZIEMIA, co pięknie zapachniało ziemią,
Słowo MORZE, gdzie fale w ciche noce drzemią,
Słowo GÓRY, gdzie rzeka źródło znaleźć może,
Słowo POLE, co w lecie tak się złoci zbożem,
Każde inne i to jest właśnie niepojęte,
Bo wszystkie napisane czarnym atramentem.
A on czernią na bieli pisał nowe słowa
I pod wieczór historia była już gotowa.
Więc przeczytał ją jeszcze, rozprostował dłonie
I na końcu napisał nowe słowo – KONIEC.
Schował pióro i zniknął, choć to dziwna sprawa,
Ale przedtem litery strzepnął do rękawa
I na białym papierze nic nie pozostało
Tak jak było, tak znowu czysto jest i biało.
(Marcin Antoni Brykczyński)

Słowa są często nieprzewidywalne…
Zaskakują nas.
Mogą ranić. Mogą uskrzydlać. Słowa w nas tkwią. Żadna broń, żaden
władca nie może mierzyć się z potęgą jednego słowa, z siłą jednego zdania. Często niesiemy je ze sobą, nie mogąc się od nich uwolnić.
Czy słowa mają moc?
A jeśli tak, to jaką?
Uważam na słowa. Dobieram je ostrożnie.
Bibliotworek
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Najbardziej hałaśliwa roślina

metrów.

pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Jej łacińska nazwa to Hura
crepitans. Jej owoce w kształcie torebek, gdy dojrzeją, pękają tak głośno,
jakby ktoś strzelał z broni palnej.

Latające ryby
Nazywają się ptaszory i szybują w
powietrzu dzięki płetwom, które służą
za skrzydła. Ogon pełni funkcję steru.
Uciekają w ten sposób przed wrogami,
szybując nad wodą nawet na odległość
400
m.

Ile wody pelikan może zmieścić w
swoim dziobie?
Pelikan ma dziób wyposażony w
wielką elastyczną torbę, którą wyławia
ryby. Torba ta może pomieścić tyle
wody, co duże, 13-litrowe wiadro.

Strzelająca roślina
W Polsce – niecierpek pospolity.
Kiedy jego żółte kwiatki przekwitną,
utworzą się podłużne owoce-torebki.
Gdy dojrzeją w nich nasiona, to nawet
przy delikatnym dotknięciu strączki
gwałtownie pękają i strzelają nasionami na odległość nawet kilku met-

Lista
na-

jmądrzejszych zwierząt na świecie
 Szympansy. Intelektualne zdolności szympansów, których materiał
genowy jest w 98.5% zgodny z ludzkim, fascynują naukowców od lat.
 Delfiny. Delfiny uważane są za
najinteligentniejsze zwierzęta wodne.
 Słonie.
 Psy.
 Świnie.
 Ośmiornice.
 Szczury.
 Kruki.
Filip Linowski, klasa 2a
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Dinozaury
Nazwa dinozaury wywodzi się z języka greckiego i oznacza straszny jaszczur. Ta nazwa doskonale oddaje charakter niektórych gatunków tych stworzeń. Dinozaury były gadami lądowymi. Często potocznie dinozaurami nazywa się także pterozaury (gady latające) oraz plezjozaury (gady wodne), ale
w rzeczywistości były one odrębnymi
grupami zwierząt.
Kiedy na Ziemi żyły dinozaury?
Dinozaury żyły w mezozoiku, epoce w
dziejach Ziemi, która bywa niekiedy
nazywana erą gadów. Gady panowały
na Ziemi dość długo, ponad 135 milionów lat, po czym nagle, około 65 mln
lat temu, wyginęły.
Skąd znamy dinozaury?
Całą wiedza o tych niezwykłych zwierzętach pochodzi ze śladów jakie pozostawiły one po sobie w różnych zakątkach Ziemi. Ślady te to przede wszystkich kawałki kości i szkieletów, zwane
skamieniałościami. Niezwykle rzadko

zdarzają się znaleziska bardzo dużych
fragmentów lub nawet całych szkieletów. O budowie dinozaurów wnioskuje
się na podstawie kawałków kości, z
których odtwarza się modele całych
szkieletów.
Gatunki dinozaurów
Do chwili obecnej naukowcom udało
się sklasyfikować prawie tysiąca gatunków dinozaurów. Wśród gatunków
dinozaurów możemy wyróżnić dinozaury drapieżne (Tyranozaur, Allozaur) oraz dinozaury roślinożerne
(Triceratops, Brachiozaur, Diplodok).
Dokładne informacje na temat klasyfikacji i podziału dinozaurów dostępne
są na podstronie Gatunki dinozaurów.

Aleksander Avetisyan
klasa 2a

Zaczynam od dobrych słów, dobrych stwierdzeń, dobrych myśli… W jakie słowa ubiorę dzień w takiej rzeczywistości się znajdę.
Dobrze wiem, że każde słowo zmienia przyszłość. Otwiera przed nami rzeczywistość pełną niespodzianek i tylko ode mnie zależy czy je dostrzegę…
Mają potencjał.
Dlatego staram się używać ich z pasją i kreatywnie. Wybierać te opisujące rzeczywistość jakiej pragnę i jaką chcę widzieć. Bo z językiem, ze słowami jest jak z
malarstwem. Możemy coś wyrazić czarno – biało, kiedy indziej ostrymi kolorami,
radosną feerią barw albo łagodnym pastelem.
To tworzy rzeczywistość bardziej trójwymiarową, głębszą, poszerza perspektywę.
Wszystko zależy ode mnie.
Są pierwszym krokiem do zaistnienia czegoś wyjątkowego, upragnionego.
Dają moc sprawczą. A jedno odpowiednie określenie ma czasami większą siłę niż
czyn. Są jak zaklęcia z bajek, pod warunkiem, że dobrze wiemy czego chcemy.
Dlatego zastanówmy się czego pragniemy? O czym marzymy? I powiedzmy to w
sposób najlepszy z możliwych. Niepowtarzalny.
Mieszczą w sobie całe światy. One budują bliskość, pielęgnują miłość, przełamują lęk i nieśmiałość. Bywają zabójczą bronią. Odzwierciedlają nasz sposób widzenia i kulturę.
Uwierzmy w moc słów! Twórzmy tylko swoje kombinacje. Odkrywajmy ich
znaczenie na nowo. Mówmy słowa uznania, chwalmy, cieszmy się codziennością jej pozytywnymi stronami. Konstruujmy pytania wynikające z naszego prawdziwego zaciekawienia. Stwórzmy na nowo swoje plany i marzenia. Wykorzystajmy ich moc tak, aby prowadziły do prawdy i miłości, to przepis
na dobre życie.

“Słowa mają magiczna moc. Są jak zaklęcia i jak klątwa. Niektóre
raz wypowiedziane zmieniają wszystko”.
Nora Roberts

“Jakie słowa takie rzeczy, zdarzenia, myśli, wyobrażenia, sny i
wszystko, (…). Byle jakie słowa, to byle jaki człowiek,
“Słowo może ratować, pomagać żyć, oswajać cierpienia i lęki, wyrażać uczucia, pozwala dzielić się swoim doświadczeniem, mądrością z innymi. Chyba po to dostaliśmy słowo. (…) Poeci często rozjaśniają rzeczywistość, konstelacje słów, które pozwalają na wzruszenia, refleksje, na dotykanie piękna”.
Elżbieta Boniewicz

„Nie rzucaj słów na wiatr”
Nauczyciel bibliotekarz -Iwona Traczyk
Bibliotworek
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