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Nasza szkoła przystąpiła
do programu
edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego
celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich
uczniów w zakresie bezpieczeństwa oraz umiejętności
współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi
w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w IV edycji tego programu.
Tegoroczna edycja programu „Bezpieczny Dolnoślązak” kładzie szczególny nacisk na
edukację w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej.
Nasze działania szczególnie skupią się na:
 ochronie danych osobowych,
 bezpiecznym środowisku (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i energii,
dokarmianie zwierząt, wyroby ekologiczne, odnawialne źródła energii),
 bezpieczeństwo na drodze (bezpieczne przechodzenie przez ulicę,
niebezpieczne miejsca, poruszanie się po zmroku, rola elementów
odblaskowych po zmierzchu, znaki drogowe, nawyk przestrzegania
przepisów, bezpieczne miejsca do zabawy).

•

Oto szczęśliwi laureaci
konkursu krzyżówkowego:

Emilia Ociepka kl. I c
Elian Bajsarowicz kl. I c
Marianna Obuchowicz kl. I c

9 marca 2021 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Ozdoba wielkanocna”.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas I-III. Wykonano wiele
pięknych i ciekawych prac. Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia.

I miejsce – Szymon Szumiło kl. 1c
I miejsce – Marianna Obuchowicz kl. 1c
II miejsce – Michał Rybak kl. 2c
III miejsce – Oliwia Lisiak kl. 1c
III miejsce – Szymon Łojko kl. 1b

Wyróżnienia:
Hubert Ośko kl. 1c
Tymoteusz Gorczyński kl. 1b
Selena Bogovac kl. 2c
Aleksander Olech kl. 3a
Lena Hurlak kl. 3c
Hanna Zaremba kl. 3c
Maja Siemaszko kl. 3a
Blanka Janisz kl. 3b
Dominik Wysocki kl. 2c
Kalina Nowakowska kl. 2a

KONKURS PRZYRODNICZY
18 marca 2021r. odbył się XVII Regionalny Konkurs Przyrodniczo Krajoznawczy ph. "Bądźmy przyjaciółmi przyrody."
Uczniowie

klas

III

mieli

okazję

wykazać

się

swoją

wiedzą

przyrodniczo – krajoznawczą. Konkurs miał formę pisemną. Uczestnicy
uzupełniali test składający się z 16 zadań. W teście można było zdobyć
70 punktów.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Zuzanna Zielewska, kl. III a
II miejsce - Aleksander Olech, kl. III a
III miejsce - Wiktoria Szumiło, kl. III c
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Wielkie przestrzenie Układu Słonecznego wypełnione są drobnymi okruchami
nazywanymi materią meteoroidową. Są to fragmenty komet i planetoid, które w
wyniku różnych procesów chemicznych odrywają się od nich w czasie lotu.

Mgławice
to
olbrzymie
skupiska
gazu
i
pyłu
międzygwiazdowego,
które
znajdują
się
w
przestrzeni
kosmicznej. Większość z nich to miejsca, w których
w przyszłości narodzą się gwiazdy. Pozostałe będą na zawsze
samotnymi obłokami materii zawieszonymi we Wszechświecie.

Słońce jest centralną gwiazdą naszego układu planetarnego,
a zarazem jego największym obiektem. Ma kształt prawie idealnej
kuli o promieniu niespełna 700 tysięcy kilometrów. Masa Słońca
stanowi około 99,86% łącznej masy całego Układu Słonecznego.
Obserwatorzy, wyposażeni w bezpieczne przyrządy optyczne,
mogą podziwiać ciekawe zjawiska występujące na Słońcu: plamy,
które zmieniają swoje położenie
na tle tarczy słonecznej,
granulacje, czyli ziarnisty wygląd powierzchni Słońca, czy pola
pochodni będące fragmentami atmosfery słonecznej pobudzonymi
do mocniejszego promieniowania.
Obserwacja aktywności słonecznej pomaga przewidzieć
pojawienie
się na
Ziemi zjawiska zorzy Zuzanna
polarnej rozświetlającej
Źródło: „Encyklopedia
kosmosu
” , Internet.
Zielewska
obszary podbiegunowe podczas nocy polarnej.

Rafa koralowa
W morzach tropikalnych, gdzie woda jest ciepła i przejrzysta, rosną koralowce, które
tworzą wielobarwne, krzaczaste kolonie. Rafy koralowe zamieszkane są przez
rozmaite gatunki ryb i wiele innych żywych organizmów – aż tętnią życiem.

Rośliny czy zwierzęta?
Chociaż wyglądają jak rośliny,
koralowce są w rzeczywistości
zwierzętami. Ich delikatne ciała
chroni
twardy,
kamienisty
szkielet,
często
przepiękne
ubarwiony.

Sprytne błazenki
Te małe rybki żyją w symbiozie
z ukwiałami, zwierzętami, które posiadują
czułki z
parzydełkami.
W
razie
niebezpieczeństwa błazenki ukrywają się
pośród czułków ukwiałów, gdyż same są
odporne na ich działanie.

Super ślimak
Jasne kolory ślimaka morskiego to
ostrzeżenie dla drapieżników, że w swojej
skórze barwy pomarańczy ma on parzące
wypustki.

Źródło: "Morza i oceany" N. Davies, Internet.

Gabriela Balcer

RZADKIE ZAKLĘCIA
Rzadkie zaklęcia – jak sama nazwa wskazuje – to prawdziwa rzadkość. Nie zdołasz
ich uzyskać za pośrednictwem stołu do zaklęć jednak możesz znaleźć przedmioty
opatrzone rzadkimi zaklęciami podczas swoich podróży… jeśli wiesz gdzie szukać!

WIELE ZAKLĘĆ
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas używania stołu do zaklęć
uzyskasz możliwość opatrzenia przedmiotu w więcej niż 1 zaklęcie, jednak nie
poznasz jego magicznych mocy, dopóki tego nie zrobisz. Maksymalna liczba
zaklęć dla jednego przedmiotu wynosi 5.

KONFLIKTY ZAKLĘĆ
Niektóre zaklęcia wchodzą ze sobą w konflikt, co oznacza, że nie można nimi
zakląć tego samego przedmiotu. Aby uniknąć rozczarowań, podczas zaklinania
pamiętaj o poniższych zasadach
 Każde zaklęcie wchodzi w konflikt z samym sobą, więc nie możesz użyć
dwóch takich samych na jednym przedmiocie.
 Wszystkie zaklęcia ochronne wchodzą we wzajemne konflikty, więc
możesz użyć tylko jednego na przedmiot, zaklęcia ochronne to: Ochrona
od wybuchów, Powolne opadanie, Ochrona przed ogniem, Ochrona przed
pociskami i Ochrona.
 Także zaklęcia obrażeń wchodzą ze sobą w konflikty, więc możesz użyć
tylko jednego na przedmiot. Zaklęcia obrażeń to: Ostrość, Pogromca
nieumarłych i Zmora stawonogów.
 Jedwabny Dotyk i Szczęście nie mogą występować razem.
 Głębinowy wędrowiec i Mroźny piechur także wchodzą w konflikt.
 Naprawa i Nieskończoność - to także niedobra para.

Nadia Glas
Źródło: „Podręcznik zaklęć i mikstur”, Internet

ZBROJA
Wojownicy w Minecrafcie potrzebują zbroi, by chronić się przed atakiem
i obrażeniami , zwłaszcza podczas walki przeciwko innym graczom. Pełna zbroja
składa się z hełmu, napierśnika, nogawic i butów. Zbroję możesz zrobić ze skóry,
złota, żelaza lub diamentu. Kolczugę można pozyskać drogą handlu albo od moba,
który zostawi ją w chwili śmierci. Różne materiały chronią w różnym stopniu.

PUNKTY OBRONY
Punkt obrony odpowiada połowie napierśnika na twoim pasku zbroi. Im
więcej punktów obrony ma twoja zbroja, tym więcej obrażeń pochłonie, zanim
się zużyje. Na przykład pełna zbroja diamentowa ochroni cię przed 80%
obrażeń, a pełna zbroja żelazna już tylko 60%.
Czy wiesz, że… możesz ufarbować skórzaną zbroję, łącząc ją z wybranym
barwnikiem. Po prostu umieść część zbroi w polu warsztatowym wraz
z barwnikiem.
Rada: Zawsze warto trzymać w ekwipunku zapasową zbroję, zwłaszcza jeśli
grasz w trybie PvP. Dzięki temu w wypadku zniszczenia zbroi możesz szybko
zmienić ją na drugą i wrócić do walki.

Źródło: „Odkrywamy tajemnice Minecrafta”, Internet

Hanna Zaremba

Czas na dalszy ciąg opowieści dżdżownicy Akolady.

GDZIE JEST B?
B się bardzo źle poczuło:
zbladło, schudło, posmutniało,
w czarny strój się przyoblekło,
w ciemnym kącie się schowało.
- B podobno ma depresję!-

Doktor przyszedł, no i orzekł:
- Nuta B jest bardzo chora.
Choroba jest uleczalna,

w kuluarach już szeptano.

a z objawów mi wynika,

- Ale gdzie tam, przecież

że skutecznie będzie tutaj

właśnie na Bergamutach je

postawienie kasownika.

widziano!

Zabieg szybko udowodnił,

- Pewnie bank obrabowało

że recepta nie była zła,

i uciekło na Bahamy!

bo natychmiast B zmieniła-

- I wcale się nie przejmuje,

w radosne i białe H!

że my tutaj same gramy!
B wzdychało w ciemnym kącie:
- Wszyscy mówią o mnie źle.
Dla nich H jest zawsze cacy,
No a B jest zawsze be.

-Teraz wszystko jasne.

H - faktycznie, wciąż wesołe

Nuta B ukryła się między

i w humorze doskonałym.

dźwiękami - A i H. Żeby ją

Uwagę wszystkich zwracało

odnaleźć, przy nutce H musimy

strojem idealnie białym.

postawić bemol.

Za to z B było fatalnie.
I z dnia na dzień coraz gorzej.
Jeśli w końcu coś zagrało,
to wyłącznie w b-minorze.
-To jest nie do pomyślenia!

Zuzanna Zielewska

-Trzeba posłać po doktora!

Źródło: I. Klebańska „Akolada. 8 stopień wtajemniczenia”,
Internet.

Ludzkie ciało
8000-9000
litrów
powietrza nabierasz
do
płuc
każdego
dnia.

1,3 kilograma waży
ludzki mózg.

30 ton jedzenia konsumuje średnio człowiek przez całe życie.
600 000
drobinek
twojej skóry odpada
co godzinę.

1 litr smarków z nosa
połykasz (nieświadomie)
każdego dnia. Fuj!

42 miliony razy na rok
uderza twoje serce.

8 sekund trwa wędrówka
jedzenia z ust do żołądka.

10 000 odrębnych zapachów
może wyczuć twój nos.

Małgosia Warisela

Źródło: „Świat w liczbach. Ponad 2000 niezwykłych
postaci i faktów”, Internet.

SSAKI DRAPIEŻNE
Lew
i
tygrys,
największe
koty
współcześnie żyjące, miały przodków,
których
groźny
wygląd
budził
przerażenie człowieka prehistorycznego.
Równocześnie z przodkami tygrysa
i
lwa,
w
Starym
Świecie
żył
Machairorus. W górnej szczęce miał
olbrzymie kły, które przypominały
sztylety i dochodziły do 10 – 14 cm
długości. Tylny, karbowany brzeg
tworzył z nich niebezpieczną broń.
Kły dolne były zredukowane. Gdyby było
inaczej, zwierzę nie mogłoby otwierać
paszczy. W Ameryce Machairorus miał
swojego odpowiednika, którym był
Smilodon
nazywany
tygrysem
szablastozębnym.

Wiktoria Szumiło
Źródło: "Tajemnice zwierząt. Prehistoria",
M. Cuisin, Internet.

NOSOROŻCE WŁOCHATE

Około 55 milionów lat temu, w eocenie,
zwierzęta występujące teraz w krajach
tropikalnych zamieszkiwały kontynent
europejski. Mowa o nosorożcach, które
w oligocenie licznie występowały na
półkuli
północnej.
Następnie
rozprzestrzeniały się w tropikach Afryki
i Azji. W Europie przetrwały do czasów
naszych
przodków
mieszkających
w jaskiniach. W Ameryce Północnej ich
kuzyni
wyginęli
w
pliocenie.
W Mongolii odkryto szkielet jednego
z największych ssaków lądowych świata,
Baluchitherium, który różnił się od
nosorożców brakiem rogów, chociaż
należał do tej samej rodziny. Ten
olbrzym o dziwnych proporcjach miał
mały łeb i dość długą szyję. Mierzył
cztery metry wysokości, a jego wielkie
ciało utrzymywały cztery trójpalczaste
kończyny.

NASZA PLANETA
Świat roślin jest bardzo różnorodny. Można spotkać największe
i najstarsze okazy, a także rośliny, które świecą w ciemnościach lub
nasiona, które kiełkują po tysiącach lat uśpienia. Najważniejsze jest
jednak to, że bez roślin zarówno zwierzęta, jak i ludzie nie mogliby
przeżyć.

Największe
żywe
organizmy na świecie to
sekwoje, które rosną
w Ameryce Północnej.
Najwyższa
ma
80
metrów i liczy sobie
2000 lat.

Bambus to roślina, która
najszybciej rośnie. W ciągu
dnia może urosnąć nawet 90
centymetrów. Czasem słychać
skrzypienie, które oznacza, że
roślina pnie się w górę.

Rośliny to nasz wielki skarb. Stanowią bardzo ważny składnik pożywienia. Zjadamy
tysiące różnych ich gatunków. Przyprawy uzyskujemy z ich kwiatów, owoców, łodyg,
korzeni i nasion. Niektóre są w smaku bardzo ostre, a inne łagodne. Owoce
i warzywa to podstawa każdej zdrowej diety. Rośliny mogą być stosowane jednak
także w produkcji odzieży, paliwa i leków. Drewno wykorzystuje się w budownictwie
oraz do wyrobu mebli.

Martyna Legeżyńska

Źródło: „Ilustrowana encyklopedia dla
dzieci”, Internet.

- Dlaczego najlepiej ładować baterie
kiedy cały księżyc jest widoczny?
- Bo wtedy masz pewność, że baterie są
naładowane w pełni.

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

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj
przyszedł brudny do szkoły i pani
go wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła
brudna.

Pani zadała dzieciom pytanie:
- Jak wyobrażam sobie prace
dyrektora? Wszystkie dzieci piszą
tylko Jaś siedzi bezczynnie
założywszy ręce.
- Czemu Jasiu nie piszesz ? - pyta
się nauczycielka.
- Czekam na sekretarkę.
Źródło: Internet

- Dlaczego ściany nie
toczą ze sobą wojen?
- Bo między nimi jest
pokój.

- Co to znaczy, jak ktoś znajdzie
cztery podkowy?
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu
koń lata boso.

Małgosia Warisela, Zuzia Zielewska

Dlaczego tygrys ma
futro w paski?
Dzięki pionowym paskom na
futrze staje się niewidoczny,
gdy czai się w śród traw
i zarośli. Jest samotnym
myśliwym i może liczyć tylko
na siebie. Poluje na bardzo
różne zwierzęta, z zasadzki.
Uciekłyby,
gdyby
go
A zebry?
dostrzegły. Jego obiadem
mogą stać się sarny, jelenie, Zebry
żyją
w
dużych
a nawet małpy, jeśli żyje stadach. Są kuzynami konia
w Indiach.
i żywią się trawą. Gdy się
pasą,
lwy
czają
się
w zaroślach, chcą wybrać
sobie jedną z nich na obiad.
Wyskakują
z
krzaków,
a zebry ruszają do ucieczki.
W szybkim galopie białoczarne pasy zlewają się ze
sobą i lwom trudno się
zorientować, na którą zebrę
polują.

Źródło: „Dlaczego oczy kota świecą w nocy? I inne sekrety
świata zwierząt”, Internet.

Andrzej Uber

Witamy w świecie zabaw umysłowych!
W każdym numerze naszej gazetki ukazują się krzyżówki. Wystarczy, że szybko oddasz (liczą się
pierwsze trzy osoby) pani Katarzynie Piotrowskiej (sala 49 – klasa I c) zapisane na kartce hasło
będące rozwiązaniem krzyżówki wraz z przyklejonym specjalnym kuponem oraz swoim
imieniem, nazwiskiem i klasą, do której chodzisz, a będziesz miał szansę na dyplom i nagrodę.
Zamieścimy również zdjęcie zwycięzców w kolejnym numerze gazetki.
Serdecznie zachęcamy!!!!!!!!!

1. Człowiek, który pływa zawodowo.
2. Kwiat, który przebija się przez śnieg.

1

3. Co ma na głowie krowa?

2

4. Pora roku, która zaczyna się w marcu.

3

5. Bajkowy zielony ogr.

4

6. Druga planeta od Słońca.

5

7. Owoc o fioletowych bądź zielonych

6

kuleczkach zebranych w kiść.

7
8
9

8. Święta z króliczkiem.

10
11

9. Żółty wiosenny kwiat.

12
13

10. Podobne do rolek, ale z czterema

14

kółkami.
11. Co wieje?
12. Nadzienie w pączku.
13. Pojazd służący rolnikom do pracy.
14. Duży kamień, mały….

KUPON

Małgosia Warisela

PEDAGOG RADZI
7 kwietnia 2021
Międzynarodowy Dzień Zdrowia
w naszej szkole!
Światowy Dzień Zdrowia, ang. World Health Day– święto ustanowione zostało przez Pierwsze
Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest
corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO- Światowej Organizacji Zdrowia.
„Tylko w chorobie ceni się zdrowie” tak brzmi jedno z przysłów, a my chcielibyśmy, aby zawsze
pamiętać o zdrowiu.
Światowy Dzień Zdrowia był więc najlepszą okazją do tego, by zadbać o własny organizm.
W tym dniu uczniowie klas I – III mieli parę ciekawych propozycji:
1. Zjeść wspólne zdrowe śniadanie (w obecnych warunkach przed ekranem komputera) lub wypić
soczek pod nazwą: "Bomba witaminowa" własnej roboty.
2. Przygotować owocowego zwierzaka.
3. Oglądnąć prezentację lub bajkę o zdrowiu ( Film edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo”).
4. Wykonać pracę plastyczną – „Zdrowie na talerzu”.
5. Poćwiczyć dla zdrowia.
6. Wziąć udział w teleturnieju na temat zdrowia online.
Relację z dnia zdrowia można znaleźć na stronie facebookowej naszej szkoły.
Oto prace plastyczne naszych uczniów pt. „Zdrowie na talerzu”.

Filip Legeżyński, kl. 2a
Tymon Senetra, kl. 2a
Pedagog: R. Bilińska

