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Witajcie!  

    Oto nowy numer naszej gazetki szkolnej,  również 

online, lecz już niedługo znów się spotkamy! Powoli 

zaczynamy wracać do  „rzeczywistości”. Choć wrócimy 

na krótko, wyjście po całym roku siedzenia w domu 

przed ekranem dobrze nam zrobi. W tym numerze zoba-

czymy, jak nasi rowieśnicy obchodzili Światowy Dzień 

Książki, ale to nie wszystko, gdyż mamy jeszcze inne 

ciekawe artykuły.  

Zatem zapraszam do miłej lektury. 

/Olga Grzeszczak/ 

R O K  2 0 2 1 ,  N U M E R  4 5  

Grafika, źródło: www.google.com 
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WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ  

SZKOŁY-GABRIELĄ WIERZBICKĄ 

Jaka była Twoja reakcja, kiedy 

dowiedziałaś się o wygranej w wy-

borach? Jakie towarzyszyły Ci  

w tamtej chwili emocje?  

W tym roku wybory odbyły się ina-

czej niż zawsze. To opiekunowie 

samorządu wybrali mnie na prze-

wodniczącą. Bardzo się cieszyłam, 

że mogę reprezentować naszą szko-

łę. Czułam dużą odpowiedzialność 

w stosunku do nauczycieli oraz 

kolegów i koleżanek. 

Jak radzisz sobie z rolą przewod-

niczącej szkoły, będąc jednocze-

śnie w ósmej klasie?  

Muszę przyznać, że w VIII klasie 

jest mnóstwo nauki oraz przygoto-

wań do egzaminów, dlatego staramy 

się rozdzielać nasze zadania 

wśród członków samorządu. 

Co, według Ciebie, stanowi naj-

większą trudność w pełnieniu tego 

stanowiska?  

Uważam, że największą trudnością 

jest występowanie przed całą 

szkołą. Zawsze przed występem 

czuję tremę oraz stres, ale rów-

nież ekscytację. 

Co skłoniło Cię do podjęcia się 

tej roli? 

Do podjęcia tej decyzji skłoniła 

mnie chęć do większego zaangażo-

wania w życie szkoły oraz mnóstwo 

pomysłów, które chciałam wdrożyć. 

Lubię różne wyzwania i pracę  

z innymi. 

Jak zmieniły się Twoje zadania  

w związku z pandemią?  

W związku z pandemią możliwość 

spotykania się była ograniczona, 

więc wiele zadań wykonywa-

liśmy zdalnie.  

/cd. na str. 3/ 

Od redakcji:  

Gabrysia, to bardzo utalentowa-

na dziewczyna. Jest dumą naszej 

szkoły. Wielokrotnie reprezen-

towała nas w województwie i po-

wiecie na konkursach recytator-

skich, krasomówczych i literac-

kich, zawsze zajmując w nich 

czołowe miejsca. :)  

/Zdjęcia: archiwum prywatne/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd.WYWIADU Z GABRIELĄ WIERZBICKĄ 

Czy przez pryzmat wygranej zmie-

niło się nastawienie uczniów  

w stosunku do Ciebie?   

Nie odczułam tego, że ktoś zaczął 

mnie traktować inaczej, a wręcz 

przeciwnie, poznałam i zaprzyjaź-

niłam się z wieloma uczniami. 

Staram się być tą samą osobą, 

którą byłam przed wyborami. 

Czego nauczyłaś się, wykonując tę 

pracę?  

Nauczyłam się dużej kreatywności, 

bycia odpowiedzialną,wyrażania 

swojego zdania oraz wyciągania 

wniosków z popełnianych błędów. 

Jakie rady dałabyś swoim następ-

com?  

Myślę, że mój następca powinien 

pamiętać, aby liczyć się ze zda-

niem innych, wsłuchiwać się w po-

trzeby innych oraz być zawsze 

życzliwym i uśmiechniętym. 

Dziękujemy za miłą rozmowę. Ży-

czymy Ci powodzenia na egzaminie 

i dostania się do wymarzonej 

szkoły średniej.  

Dziękuję!  

 

/Wywiad przeprowadziły:  

Olga Grzeszczak,  

Karolina Dylewska/ 
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Na zdjęciu Gabrysia Wierzbicka— Przewodnicząca SU z przyjaciółmi.  
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AKTUALNOŚCI 
Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”-  

wyróżnieie dla Gabrieli Wierzbickiej 

Bezpieczna droga ucznia do szkoły –  

spotkanie z policjantkami KPP  

w Makowie Mazowieckim 

Światowy Dzień Książki 

Międzynarodowe Święto Pracy 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Święto Konstytucji 3 Maja 
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AKTUALNOŚCI 
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Roztrzygnięcie konkursu fotograficznego „Przyroda 

Zimą" 

Rozstrzygnięcie konkursu z okazji DBI 

Rozstygnięcie XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Po-

etyckiego — nagroda dla Kornelii Grabowskiej 

Dzień Ziemi 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego   

„Najpiękniejsza karta wielkanocna” oraz Gminnego 

Konkursu Profilaktycznego „Przegonić pandemię” 

 

 

 

„Cały powiat pisze wiersze” – wyniki konkursu —  

III miejsce dla Kornelii Grabowskiej 

/Zdjęcia ze strony szkoły:spploniawy.edu.pl 

/Oprac. O. Grzeszczak, K. Dylewska/ 



 

JESTEM Z MAZOWSZA

-TO POWÓD DO DUMY 
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Tytuł na pierwszy rzut oka nietrafiony! Bo z czego tu być dum-

nym? Nie ma na Mazowszu wysokich gór, tak nęcących amatorów 

„białego szaleństwa”. Nie ma także morza darzącego muszelkami, 

bursztynem, złocistym piaskiem na plaży, a przede wszystkim tym po-

wiewem dalekich podróży i egzotyki, za którą każdy z nas w głębi 

duszy tęskni. Nie ma nawet jezior, które jak szafiry tak licznie 

rozsiane są na Warmii czy Mazurach. A na Mazowszu? Płasko, nudno  

i leniwie. Można by powiedzieć, że Stwórcy zabrakło inwencji przy 

kształtowaniu tego zakątka naszego kraju.  

Nagle w tym momencie przypomniało mi się powiedzenie tak czę-

sto powtarzane przez babcię: „trawa u sąsiada za miedzą zawsze wy-

daje się bardziej zielona”. Kraj nasz zaczęłam sobie wyobrażać jako 

jedną monstrualną postać. Co zauważamy u ludzi? Ładne nogi, włosy, 

oryginalną twarz, kolor oczu czy zadbane ręce. A przecież te 

wszystkie atrybuty niewiele mówią o zdrowiu czy inteligencji, czyli 

prawdziwej wartości człowieka. Z lekcji anatomii wiem, że o tym 

wszystkim decyduje kondycja mózgu, rdzenia kręgowego czy serca 

człowieka. Nikt jednak nie mówi o urodzie tych organów, lecz o ich 

funkcjonalności.  

Uświadomiłam sobie, że to na moim Mazowszu znajduje się mózg 

Polski, czyli sejm, senat i wszystkie urzędy centralne. Gdy spoj-

rzałam uważnie na mapę Polski dostrzegłam także serce kraju, czyli 

jego stolicę – Warszawę. To z niej drogi jak tętnice prowadzą  

do najdalszych zakątków naszej ojczyzny. Znaczenie stolicy dla nie-

podległości kraju widział także okupant hitlerowski, gdy po klęsce 

Powstania Warszawskiego zamienił to miasto w stos gruzów, aby nigdy 

nie odrodziło się na nowo. Na szczęście Polakom nie zabrakło chęci 

ani miłości i na hasło: „cały naród buduje swoją stolicę” dźwignęli 
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Warszawę z ruin. Bo przecież, jak śpiewa zespół Mazowsze: 

„Chociaż tyle w świecie miast, więcej niż na niebie gwiazd.  

Tu najpiękniej płynie czas. Najbliższa sercu jest Warszawa. Nikt już 

nie odejdzie stąd. Drogi jest nam każdy kąt. Dzieło naszych serc  

i rąk; nasza duma, nasza sława!” 

Dotarło do mnie nagle, że chyba nie ma w Polsce wokalisty, któ-

ry w swym repertuarze nie miałby piosenki o Warszawie. A poeci? Wy-

starczy wspomnieć „Redutę Ordona” A. Mickiewicza, „Uspokojenie”  

J. Słowackiego, „Fortepian Szopena” C. K. Norwida, „Mazowsze”  

K.K. Baczyńskiego czy „Campo di Fiori” Cz. Miłosza. Taką listę można 

byłoby ciągnąć w nieskończoność. To miłość do Mazowsza grała w duszy 

Fryderyka Szopena, gdy tworzył swe genialne polonezy i mazurki! 

Dostrzegłam też kręgosłup, czyli nerw łączący moją ojczyznę od 

gór aż do morza. To Wisła, która łączy dawną stolicę z obecną i to-

czy swe wody aż do Gdańska, czyli kolebki Solidarności i III RP.  

Z jej wodami łączy się Narew, o której tak pięknie pisał Wiktor Go-

mulicki: „Nad błękitną moją Narwią, najpiękniej się łąki barwią, 

najmiłośniej szumią drzewa i najmilej słowik śpiewa (...)”.  

To na moim Mazowszu szumią trzy puszcze: Zielona, Biała i Kam-

pinoska. Tu pod lipą Kochanowski pisał swe pieśni, fraszki, treny. 

To tutaj ci, których los rzucił poza granice kraju, mają swój Dom 

Polonii. To w mazowieckich miejscowościach znajdziemy zamki świad-

czące o historii i znaczeniu tych ziem, takie jak Opinogóra, Ciecha-

nów, Wyszogród czy Płock. Dlatego też z pełnym przekonaniem powtórzę 

za Władysławem Broniewskim: ,,Mnie ta ziemia od innych droższa, ani 

chcę, ani umiem stąd odejść, tutaj Wisłą, wiatrami Mazowsza przeszu-

miało mi dzieciństwo i młodość. W moim oknie pole i topole, i ja 

wiem, że to właśnie – Polska”.  

Grafika, źródło: www.google.com 

/Kornelia Grabowska/ 

Praca  konkursowa — „Jestem  

z Mazowsza— to powód do dumy” 
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Światowy Dzień Książki 

„Książka – nierozdzielny towarzysz, 

 przyjaciel bez interesu, 

 domownik bez naprzykrzania.” 

                        I. Krasicki 

 

„Czytanie książek to najlepsza zabawa,  

jaką sobie ludzkość wymyśliła.” 

                         W. Szymborska 

 

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki. Z tej okazji przy-

gotowaliśmy dla Was cenne wskazówki nt. Jak szanować książki? Zo-

baczcie również, jakie zamiłowania czytelnicze mają nasi uczniowie  

i nauczyciele.  

Oto lista, dzięki której książki bę-

dą służyły Ci latami! Jeżeli masz 

problemy z dbaniem o książki, ten 

artykuł jest dla Ciebie! 

1. Nie zaginaj rogów, zamiast tego 

używaj zakładki. 

2. Stosuj okładki. 

3. Nie jedz i nie pij w pobliżu 

książek. 

4. Dbaj o ich czystość. 

5. Przed korzystaniem z książki, 

umyj ręce, aby nie zostawić brzyd-

kich śladów. 

6. Nie pisz w nich. 

7. Przetrzymuj je w suchym miejscu. 

8. Odkładaj je na miejsce. 

9. Nie wyrywaj stron. 

10. Stawiaj książki prosto, w rów-

nych rzędach. 

To już wszystkie rady. Teraz z pew-

nością Twoje książki będą wyglądały 

olśniewająco! 

 

/Oprac. O. Grzeszczak/ 



 

 

Książki dla młodzieży -  Bestsellery 

kwiecień 2021 

 Cień i kość. Trylogia Grisza. Tom 1-

Leigh Bardugo 

 Oblężenie i nawałnica. Trylogia Grisza. 

Tom 2-Leigh Bardugo 

 Zniszczenie i odnowa. Trylogia Grisza. 

Tom 3-Leigh Bardugo 

 Nasz ostatni dzień -Shelby Mahurin 

 Lalka — Bolesław Prus 

 Gołąb i wąż. Tom 1-Shelby Mahurin 

 Czerwone krzesło. Magiczne drzewo.—

Andrzej Maleszka 

 Harry Potter. Pakiet 7 książek-Joanne 

Kathleen Rowling  

 Nevermoor. Tom 2. Wundermistrz.-Jessica 

Townsend 

 Zemsta — Aleksander Fredro 

https:/www.taniaksiazka.pl/bestsellery 
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/Oprac. O. Grzesz-

czak, zdjęcia:  

archiwum redakcji/ 

https://www.taniaksiazka.pl/bestsellery
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Drodzy Ósmoklasiści!  

Już za dwa miesiące przekroczycie 

po raz ostatni próg naszej szkoły 

i zakończycie podstawowy poziom 

edukacji. Myślę, że z pewnością 

kiedyś niewyobrażalne osiem lat 

nauki w szkole podstawowej przero-

dziło się w niezapomniane wspo-

mnienia związane z czasem spędzo-

nym za murami tego budynku. Przed-

tem jednak czekają Was egzaminy 

ósmoklasisty sprawdzające Waszą 

wiedzę zgromadzoną podczas wszyst-

kich lat szkolnictwa. Redakcja 

NieÓka przygotowała dla Was kilka 

rad: 

1. Pamiętajcie oczywiście o odpo-

wiednim wyspaniu się. Zbyt mała 

ilość snu może spowodować u Was 

brak możliwości skupienia się czy 

zaburzenie koncentracji.  

2. Przygotowując się do egzaminu, 

rozwiązujcie wiele arkuszy z lat 

ubiegłych oraz próbne testy. Sche-

mat zadań może okazać się bardzo 

podobny. 

 

RADY DLA ÓSMOKLASISTÓW 

PRZED EGZAMINEM 

3. Wykorzystajcie czas w pełni, nie 

spieszcie się. Po zakończeniu pracy 

warto jest ją sprawdzić, nawet kil-

kukrotnie jeżeli do końca testu po-

zostały wolne minuty. 

4. Egzamin ósmoklasisty, tak jak 

każdy inny test czy sprawdzian, pi-

szecie wyłącznie dla siebie, zrób-

cie wszystko, abyście sami po wyj-

ściu z sali czy otrzymaniu wyników 

mogli cieszyć się wewnętrzną satys-

fakcją i dumą, że podołaliście temu 

zadaniu i stawiliście mu czoła 

5. O ile jest to możliwe, nie do-

puśćcie do tego, aby stres, strach 

czy zbyt duże zdenerwowanie zajęły 

Waszą głowę. 

Życzymy Wam jak najlepszych wyników 

na egzaminach ósmoklasisty i powo-

dzenia w szkole średniej!  

 

Grafika, źródło: www.google.com 

/Oprac. K. Dylewska/ 



 

NASZE PASJE, HOBBY 

I ZAINTERESOWANIA  

Dlaczego warto mieć pasję? 

Pasja powoduje przerwanie codziennej rutyny, relaks i przyjemność. Po-

zwala Ci czerpać radość z czegoś, co jest Twoje, poza kontrolą innych. 

Rozwijanie pasji jest treningiem, pozwala się w czymś doskonalić 

i osiągać cele. 

Poznajcie pasje naszych  - Kasi i Dominiki :)  

Interesuję się muzyką, jest dla 

mnie niezbędna przy codziennych 

obowiązkach. Lubię każdy styl mu-

zyki. Jest to dla mnie przyjem-

ność uczenia się i rozwijania te-

go, co lubię robić. Muzyka pomoże 

poczuć się szczęśliwym, poprawia 

nastrój, muzyka pomaga nam w roz-

woju i ćwiczeniu pamięci. 

/Katarzyna Matłach/ 

Moim zainteresowaniem jest ma-

lowanie. Lubię eksperymentować 

i próbować różnych technik ma-

larskich. Jest to dobra forma 

wyciszenia się, spokoju i wzbo-

gacania swojej kreatywności. 

 

/Dominika Stolarczyk/ 

RODZAJE MUZYKI: 

-POP, rodzaj muzyki rozrywkowej  

-RAP, rodzaj szybkiego i rytmicznego 

tępa  

-JAZZ, stanowi on połączenie muzyki 

ludowej, artystycznej i rozrywkowej 

-ROCK, gatunek muzyki rozrywkowej  
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Wielka przygoda jutra 

 

- BUM – nagle, na środku balkonu wieżowca pojawił się przybysz w brą-

zowym płaszczu. 

- Jesteś wreszcie, jak długo można na Ciebie czekać? – zapytał czło-

wiek, którego zastał podróżnik. Nie był to normalny człowiek, zamiast 

rąk i nóg posiadał metalowe kończyny, które przypominały bardziej po-

tężnego robota niż słabego człowieczka. 

- K-kim jesteś? - zapytał zdziwiony przybysz. 

- Pańska redakcja nie uprzedziła o tym, że będzie miał pan swego 

przewodnika? 

- Najwidoczniej umknęło im to… – powiedział drażliwym głosem.- W każ-

dym razie powiedz mi dokładnie kim jesteś. 

- Mam na imię Darwin, jestem cyborgiem, to znaczy człowiekiem z czę-

ściami ciała robota, ale to nie jest istotne. Mamy mało czasu, chcę ci 

pokazać jak najwięcej! – powiedział podekscytowany Darwin. 

— Więc nie zabieram ci czasu. Prowadź! 

Cyborg od razu zaczął iść przed siebie. Nagle stanął, a przed nim po-

jawiła się latająca platforma. Ta od razu złapała tę dwójkę za nogi  

i włożyła ich na pokład, po czym wystrzeliła jak rakieta. 

- Panie Mateuszu, witaj w 2121! Przebywasz w tej chwili w stolicy Im-

perium Polskiego – Nowej Warszawie. 

Latali nad miastem pełnym wieżowców i szybujących po niebie aut,  

a całe miasto otaczał gruby i wysoki mur. 

- Jesteś z 2021, czyż nie? 

- Zgadza się – odpowiedziała zaciekawiony. 

- Więc mam ci bardzo dużo do powiedzenia, myślę, że największe odkry-

cia 2121 to… - po tych słowach pan Mateusz zaczął zapisywać w swym ma-

łym notatniku najmniejsze szczegóły nowego świata. – Hmm, od dawna nie 

przeszkadza nam rak ani żadna choroba nowotworowa, dzięki serum S.C. 

pana Sheldona. Do tego roboty i cyborgi. Sztuczna inteligencja stała 

się tak rozpowszechniona, że 20% cywilizacji to właśnie oni.  W tym  

momencie pokazał masę blaszaków chodzących po ulicach jak najnormal-

niejsi ludzie. 

- To niesamowite! 

- Tak, zgadza się… Lecz ten świat ma wady, tak jak każdy, a konkret-

nie was… Trzy czwarte całego społeczeństwa przeprowadziło się na sko-

lonizowanego już Marsa, przez waszą głupotę. Ziemia umiera i tonie  

w śmieciach, jakie zostawiła wasza cywilizacja, spotkanie wolnego 

zwierza to teraz rzadkość. Obiecaj mi, że jak tylko wrócisz do domu, 

KSIĘGA WYPRACOWAŃ 

Lubisz pisać? Wypracowania klasowe nie sprawiają Ci 

trudności? Mamy coś dla Ciebie - Szkolną Księgę Wypra-

cowań. W tym miesiącu prezentujemy pracę Oliwiera Maj-

kowskiego, którą napisał na konkurs  

„Popisz się talentem”.  

Twoja praca również może znaleźć się w tej księdze. Wystarczy, że na-

piszesz piękną pracę:)  
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opowiesz całemu światu, co może się stać, jeśli nie przestaniecie 

śmiecić, dobrze? 

- Och… Nie miałem pojęcia… A powiedziałbyś mi co jest za tym murem? 

- Eh, nie rozmawiamy o tym dużo, ale nasze miasto jest jednym  

z ostatnich wolnych od brudów i plastiku, za murami znajdują się fale 

śmieci i chorób, które powstały właśnie przez was, brak segregacji  

i bezmyślne zanieczyszczanie środowiska. 

- O jeju! Nie wiedziałem, że tak dużo zależy właśnie od nas… Przepra-

szam cię Darwinie... 

- Nie martw się, jest jeszcze czas na naprawienie tych błędów, kto 

wie, może uda ci się zmienić kontinuum czasowe – zaśmiał się lekko, 

choć faktycznie miał taką nadzieję. 

Czas mijał,  Pan Mateusz był zachwycony, aż nagle przed tą dwójką po-

jawił się biały portal, droga do domu, do 2021 roku. 

- Darwinie, dziękuję ci za wszystko co mi pokazałeś. 

- Nie ma sprawy, ale pamiętaj, co mi obiecałeś, Mateuszu. 

- Oczywiście… zrobię wszystko, by nie doprowadzić do zabicia ziemi… 

- Do zobaczenia – po tych słowach Mateusz wrócił do swego świata, 

wszystko co zobaczył opowiedział światu i kto wie, może jego słowa 

przekonają ludzi do zakończenia śmiecenia? A czy ty pomożesz panu Ma-

teuszowi zmienić świat? 

/Oliwier Majkowski/ 

Curling - sport  

na lodzie 
Jest on rozgrywany na prostokątnej tafli lodu. W rywalizacji biorą 

udział dwie drużyny liczące po 4 zawodników. Do gry używa się ka-

mieni, które są wypuszczane na lodzie w kierunku celu zwane-

go domem. Liczba przyznanych punktów zależy od liczby kamieni znaj-

dujących się najbliżej środka domu. Poziom umiejętności, precyzja  

i złożoność wykonywanych zagrań oraz odpowiednia strategia sprawia-

ją, że curling jest nazywany „szachami na lodzie’’ 

Curling powstał prawdopodobnie w późnym średniowieczu w Szkocji. 

Pierwsza odnaleziona wzmianka z opisem konkursu w puszczaniu kamie-

ni po lodzie znajduje się w Renfrew w Paisley Abbey. Dokument ten 

datowany jest na luty 1511. Sport ten fascynował nie tylko pisarzy, 

ale także malarzy.  

/Oprac. O. Grzeszczak/ 
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Myślę, że będziemy musieli zrozumieć, jak ważna jest 

natura dla naszego społeczeństwa, toteż próbuję to 

przekazać w mojej pracy.  



 

OKIEM MATEMATYKA 

 

 

 

Zadania zamieszczone w tym numerze pochodzą z różnych stuleci. Być 

może niektóre z nich były rozwiązywane przed Twojego praprapra…

dziadka. 

Matematyk Alkuin (VIII-IX w. n.e.) jest autorem takiego zadania:  

Chart ujrzał zająca w odległości 150 stóp i ruszył w pogoń. Skok 

zająca ma 7 stóp, a skok charta wykonany w tym samym czasie 9 stóp. 

Po ilu skokach chart dogoni zająca? 

Sławny grecki matematyk i filozof Pitagoras (VI-V w. p.n.e.) tak 

odpowiedział na pytanie o liczbę swoich uczniów: „Połowa moich 

uczniów studiuje matematykę, czwarta część  uprawia muzykę, szósta 

część ćwiczy się w sztuce milczenia i są jeszcze trzy kobiety.” 

Ilu uczniów miał Pitagoras? 
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Święta majowe 

 

Święto Pracy - międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone  

od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym 

od 1950 

Dzień Flagi-  polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 

2004, obchodzone między świętami 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja 

(Świętem Narodowym 3 Maja).  

Konstytucja 3 maja - uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca 

ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  

Grafika, źródło: www.google.com 

/Wybór: K. Zarodkiewicz/ 

/Oprac. O. Grzeszczak/ 
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Obchody tego dnia mogą stanowić 

okazję do wzbogacenia wiedzy o 

mózgu i układzie nerwowym oraz 

ich działaniu. 

Mózg jest najbardziej skompliko-

wanym organem, który steruje na-

szym ciałem i naszymi emocjami. 

Posiada około 100 miliardów wy-

specjalizowanych neuronów. Jedne 

grupy są odpowiedzialne za plano-

wanie ruchów,inne kodują miejsca, 

a jeszcze inne odpowiadają za ich 

wykonywanie. 

Eksperci przyznają, że nasz mózg 

warto trenować systematycznie po-

dobnie jak nasze mięśnie. Jednym 

ze sposobów na trening mózgu jest 

nauka. Innym sposobem może być 

robienie nowych rzeczy, takich do 

których nie jesteśmy przyzwycza-

jeni, np. udając się w nowe miej-

sce, starajmy się nauczyć kilku 

zwrotów w lokalnym języku. 

Nasz mózg jest bardzo plastyczny, 

zmienia się oraz ma zdolność do-

stosowywania się. 

Możemy cały czas uczyć się nowych 

rzeczy oraz rozwijać swoje umie-

jętności. 

Kolejnym elementem poprawiającym 

kondycję mózgu jest zbilansowana 

dieta. 

Odpowiednia dieta zaspokajająca 

zapotrzebowanie na składniki od-

żywcze w znaczny sposób poprawia 

koncentrację oraz wpływa na pro-

ces uczenia się. 

Badania epidemiologiczne wykaza-

ły, że np. jedzenie warzyw, ryb, 

owoców i produktów zbożowych ko-

rzystnie wpływa na organizm czło-

wieka oraz zmniejsza ryzyko wy-

stąpienia chorób układu nerwowe-

go. Zdrowe żywienie poprawia sa-

mopoczucie, a także pomaga utrzy-

mać prawidłową masę ciała. Aby 

nasz mózg lepiej i wydajniej pra-

cował, należy pamiętać, aby nasza 

dieta zawierała: kwasy omega-3, 

witaminy D, C, A, E, witaminy  

z grupy B (w tym kwas foliowy) 

oraz minerały: potas, żelazo, ma-

gnez, cynk, jod, chrom i mangan. 

 

/Oprac. Oliwia Jankowska/ 
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CIEKAWOSTKI 

przedawkowad możemy też pastę do zębów. Śmiertelna dawka fluoru dla 75-kilogramowego człowieka to 2400-4800 mg. 
Oznacza to, że wystarczy zjeśd od 13 do 26 tubek pasty, żeby poczud przykre konsekwencje.  

Przedawkować możemy pastę do zębów. Śmiertelna dawka fluoru dla 75-

kilogramowego człowieka to 2400-4800 mg. Oznacza to, że wystarczy zjeść 

od 13 do 26 tubek pasty, żeby poczuć przykre konsekwencje. 

Przez ostatni rok do oceanów trafiło około 1,5 miliarda masek, co minu-

tę zużywa się 3 miliony jednorazowych maseczek - nie wszystkie trafiają 

do kosza. 

 Pablo Picasso był podejrzewany o współudział w kradzieży „Mona Lisy”  

w 1911 r. Stało się tak, ponieważ kupował niektóre skradzione z Luwru 

antyki od Honoré-Josepha Géry’ego Piereta. Ostatecznie zarzuty oddalo-

no, wszak nikt z podejrzanych (włącznie z Pieterem) nie miał nic 

wspólnego z kradzieżą. Złodziejem okazał się być Vincenzo Peruggia, 

pracownik Luwru.  

Wszystkie mrówki na Ziemi ważą mniej więcej tyle samo, co wszyscy lu-

dzie. Całkowita populacja ludzi żyjących na Ziemi nie przekroczyła na-

wet 8 miliardów. Jednocześnie w danym momencie krąży 10 biliardów (10 

000 000 000 000 000) pojedynczych mrówek.  

Na dnie rowu Mariańskiego (najgłębszym rowie na świecie, znajdującym 

się w oceanie) było zaledwie 3 ludzi, a na księżycu już 12. 

https://www.spir.org.pl 

https://niezlasztuka.net 

https://gotowanie.onet.pl 

https://smoglab.pl 

Grafika, źródło: www.google.com 

/Ciekawostki wyszukały:  

K. Dylewska, O. Grzeszczak/ 
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MAY DAY IN POLAND AND IN THE UK 

May Day- it’s the first Day of May.  

It is the time of year when warmer weather 

begins and flowers and trees start to blos-

som. It is said to be a time of love and ro-

mance. There are different customs of joy 

and hope after a long winter. 

In the UK People love May Day because it’s the beginning of something New. They 

love dancing, singing and playing different games. It is very old. May Day celebrations 

have been carried out in England for over 2000 years. The Romans celebrated 

the festival of Flora, goddess of fruit and flowers, which marked the beginning of sum-

mer. It was held annually from April 28th to May 3rd. 

May Day in Scotland 

"I come from a town in Scotland called Turriff. We celebrate May day on the 1st Monday 

of May every year. The roads are closed off to traffic from 10am - 4pm, we have a funfair 

at the local park, we have lots off stalls in the town & different activities & going on 

throughout the day, the Local pipeband (Turriff & Disrtrict Pipeband) march round the 

town playing. Its a fantastic day out for all & attracts crowds of people to Turriff. " 

 

What about Poland? Polish people also love 

May. The birds sing, parents plants some seeds, 

the end of the school year comesJ 

At the beginning of May we’ve got some nation-

al holidays – very import ant for our country. 

These are bank holiday so we can spend them 

with family. We can go somewhere- by the lake 

or by the seaside or maybe in the mountains.   
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ENGLISH  CORNER  

In our school a very important Day is on the 10th of May-  the date of birth of our 

patron. We usually play valleybal on this day. 

 

School Day with Arkadiusz Gołaś  


