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MIESIĘCZNIK  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 im. WOJSKA POLSKIEGO 
    w Poznaniu na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 

 

Detektyw Piórko 

zanotował: 

 

• No i znów uczymy się w domu. Mamy jednak 
nadzieję, że tylko jakiś czas.  

• Za nami szkolne etapy Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych – mamy swoich przedstawicieli 
w etapach rejonowych.  

• Święto Niepodległości bez akademii – tym razem 
oglądaliśmy prezentację. Ale rogale 
świętomarcińskie jedliśmy jak zwykle.  
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„Zawsze pomagały mi pozytywne 

wspomnienia” – rozmowa z Harrym Potterem, 

najbardziej rozpoznawalnym czarodziejem na 

świecie.  

„Szkolniaczek”: Harry, niewątpliwie jesteś 

jednym z najwybitniejszych czarodziejów na 

świecie. Dokonałeś wielu niezwykłych czynów. 

Chcielibyśmy wiedzieć, czemu zawdzięczasz 

swoje sukcesy?  

Harry Potter: Przede wszystkim wsparciu 

przyjaciół. Niczego nie dokonałbym, gdyby nie 

ogromna pomoc z ich strony. Oprócz tego 

zawsze pomagały mi pozytywne wspomnienia. 

Między innymi dzięki temu nauczyłem się 

rzucać zaklęcie patronusa, które 

niejednokrotnie ratowało mi życie. Bardzo 

pomagał mi też upór i odwaga, dzięki którym 

miałem siłę do dalszego działania.  

„Szk.”: Przez te wszystkie lata wiele przeżyłeś. 

Które ze swoich doświadczeń najlepiej 

wspominasz?  

H.P.: Wiele było takich chwil, wszystkie 

łączyły się z moimi bliskimi. Najlepiej 

pamiętam moment podczas bitwy o Hogwart, 

kiedy za pomocą Kamienia Wskrzeszenia 

mogłem zobaczyć się z rodzicami. Brakowało 

mi tego przez całe życie i ich dobra rada w 

tamtym momencie była mi bardzo potrzebna. 

Wiele im zawdzięczam. Nie wiem, czy 

zdobyłbym się na spotkanie oko w oko z 

Lordem Voldemortem, gdyby rodzice nie 

dodali my tyle otuchy.   

„Szk.”: Cofnijmy się teraz do Twoich 

początków jako czarodziej. Wiemy, że 

wychowywałeś się z wujostwem bez 

świadomości tego, kim jesteś. W jaki sposób 

dowiedziałeś się, że posiadasz magiczną moc?  

H.P.: Zaczęło się od listów. Każdy uczeń 

Hogwartu, kiedy kończy 11 lat, otrzymuje taki 

list. Niestety kiedy przyszedł on do mnie, moi 

krewni nie chcieli puścić mnie do szkoły. Nawet 

nie poinformowali mnie, co się dzieje i ciągle 

ukrywali moje pochodzenie. Ale listów z dnia 

na dzień przybywało. W końcu gajowy 

Hogwartu i mój przyjaciel – Hagrid pewnego 

wieczoru odwiedził nas i osobiście 

wytłumaczył mi, że jestem czarodziejem. 

Byłem zszokowany i do teraz czasem nie mogę 

uwierzyć, że to wszystko nie jest tylko snem. 

Sporo czasu zajęło mi dostosowanie się do 

magicznego świata i po dziś dzień zdarza mi się 

dziwić niektórym zastosowaniom magii.  

„Szk.”: A czym zajmujesz się obecnie?  

H.P.: Pracuję w Ministerstwie Magii jako szef 

Departamentu Autorów. Jest to dość 

wymagający zawód, ale już w czasach 

szkolnych było to moim marzeniem i cieszę się, 

że udało mi się je spełnić. Miałem sporo 

szczęścia, bo mimo faktu, że nigdy nie 

ukończyłem szkoły, zostałem przyjęty.   

„Szk.”: Skoro wykonujesz tak trudną pracę, na 

pewno chwile wolnego są dla Ciebie na wagę 

złota. Co robisz, żeby się zrelaksować?  

H.P.: Przede wszystkim spędzam czas z 

rodziną. Moje dzieci są dla mnie całym światem 

i staram się im poświęcać uwagę, kiedy tylko 

mogę. Oprócz tego pielęgnuję moją pasję do 

quidditcha.  

  

Co w 34 piszczy?  

Zda(l)ne konkursy  

Co roku przyciągały bardzo dużo 

uczniów. Każdy chciał spróbować swoich sił w 

ulubionych przedmiotach, jednak w tym roku 

miały one inną formę niż zazwyczaj.   

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe 

w tym roku zostały przeprowadzone 

zdalnie. Pierwszym konkursem w tym roku był 

Wojewódzki Konkurs Wychowania 

Fizycznego, który odbył się jeszcze w szkole w 

piątek 23 października. Następnym konkursem 

był Wojewódzki Konkurs Biologiczny 

przeprowadzony w poniedziałek 26 

października za pomocą platformy moodle, na 

której odbywały się wszystkie konkursy 

przedmiotowe. Pół godziny przed 
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rozpoczęciem konkursu trzeba było się 

połączyć za pomocą Microsoft Teams z 

Komisją Konkursową. W międzyczasie na 

librusa dostaliśmy loginy i hasła do konkursu. 

Równo o 14:00 rozpoczęliśmy zmagania. 

Odpowiadaliśmy na  dwadzieścia kilka pytań. 

Jedne były proste, inne bardziej 

skomplikowane, na które bez rozszerzonej 

wiedzy trudno było odpowiedzieć. Zdziwiło 

mnie to, że były też pytania o koronawirusa - 

jego wygląd, jakim rodzajem choroby jest. 

Konkurs trwający godzinę obejmował różne 

dziedziny i zagadnienia biologii.   

Brałam też udział w Wojewódzkim 

Konkursie Fizycznym. Odbył się on w środę 28 

października. Gdy pół godziny przed 

rozpoczęciem konkursu połączyliśmy na 

Zoomie, zdziwiłam się, że tylko 5 osób oprócz 

mnie zdecydowało się wziąć w nim udział. W 

Wojewódzkim Konkursie Biologicznym udział 

brało ponad 20 osób. Można było korzystać 

z  kalkulatora, chociaż w większości pytań był 

on niepotrzebny. Zadań było 23, z czego ostanie 

było zadaniem otwartym. W komputerze trzeba 

było w odpowiednim miejscu wstawić kropkę, 

na potwierdzenie przeczytania zadania, a na 

wcześniej przygotowanej białej kartce z 

loginem i datą urodzenia je rozwiązać. Konkurs 

trwał 1,5 godziny. Po jego zakończeniu trzeba 

było w ciągu 3 minut zrobić zdjęcie kartki i 

odesłać je do Komisji Konkursowej. Jeszcze 

tego samego dnia należało donieść ją do 

szkoły.   

Kolejnym konkursem, który pisałam 

we wtorek 3 listopada, był Wojewódzki 

Konkurs Matematyczny, w którym 

wystartowało dużo osób, głównie z klasy 

matematyczno-informatycznej. 

Rozwiązywaliśmy 26 zadań, z czego 3 

ostatnie  były otwarte. Na tym konkursie nie 

można było mieć kalkulatora, ale za to można 

było korzystać z przyrządów geometrycznych. 

Mieliśmy 1,5 godziny na zapisanie wszystkich 

odpowiedzi.   

Następnego dnia odbył się Wojewódzki 

Konkurs Języka Angielskiego. Na nim również 

było wielu uczniów. Najbardziej zdziwiło mnie 

to, że do rozwiązania było tylko 7 zadań i 

wszystkie były zamknięte. Nie oznaczało to 

wcale, że konkurs był łatwiejszy. Wręcz 

przeciwnie, moim zdaniem był dość trudny. Na 

rozwiązanie wszystkich zadań była godzina.   

Ostatnim konkursem, w którym brałam 

udział, był Wojewódzki Konkurs Języka 

Polskiego. Odbył się on w piątek 6 listopada. 

On też cieszył się dużym zainteresowaniem w 

naszej szkole. Składał się z 22 zadań, z czego 2 

były otwarte. Trwał 1,5 godziny, jednak mi 

zabrakło trochę czasu. Zdążyłam zrobić 

wszystkie zadania, jednak ostatnie, w którym 

trzeba było napisać rozprawkę, wiem, że 

mogłabym napisać lepiej, gdybym miała więcej 

czasu.   

We wszystkich konkursach były 

zadania proste i trudniejsze, wymagające 

rozszerzonej wiedzy. Przed każdym z nich 

trochę bałam się, czy Internet i komputer dadzą 

radę, jednak na szczęście nie miałam żadnych 

problemów technicznych. Uważam, że udział 

w konkursach przedmiotowych jest cennym 

doświadczeniem, ponieważ pomaga oswoić 

się ze stresem i odkryć to, w czym naprawdę 

jesteśmy dobrzy. Mnie udało się przejść do 

następnego etapu Wojewódzkiego Konkursu 

Fizycznego i Języka Polskiego. Wielu osobom 

z naszej szkoły też udało się przejść dalej. 

Gratuluję im wszystkim i życzę powodzenia w 

etapie rejonowym!    

 Aleksandra Weiss, 8c  

 

Tego jeszcze nie było!  

Cześć.  Nazywam się Filip Nowacki i 

opowiem Wam, jak przygotowywałem się do 

Wojewódzkiego Konkursu Wychowania 

Fizycznego, oraz jak przebiegał sam konkurs.     

Wszystko zaczęło się 

w minione wakacje, a dokładnie,  gdy byłem na 

obozie piłkarskim. Mój przyjaciel  Jonasz 

powiedział mi, że będzie nowy konkurs 

wojewódzki - z wychowania fizycznego. Nie 

uwierzyłem mu, dlatego w pierwszym tygodniu 

szkoły spytałem nauczycieli wychowania 

fizycznego czy to prawda. Okazało się, że miał 

rację. Od razu poprosiłem nauczycieli o 

materiały, aby zacząć przygotowania 

na konkurs. Najbardziej bałem się teorii. 

Dlatego przed planowanym dniem 
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konkursu, czyli 23 października powtórzyłem 

sobie kilka razy cały materiał 

a najwięcej rozszerzone zasady na 

kartę rowerową.   

  

Konkurs był podzielony na dwie części. W 

pierwszej – teoretycznej  można było zdobyć 

łącznie 14 punktów, a w drugiej części - 

praktycznej – można było uzyskać w 

sumie 36 punktów.  Do przejścia do kolejnego 

etapu potrzebne było 40 punktów. Na szczęście 

udało mi się zdobyć 46 punktów i 

zakwalifikowałem się do drugiego etapu tego 

konkursu. Drugi etap odbędzie się pod koniec 

stycznia. Trzymajcie za mnie kciuki, abym 

przeszedł dalej i mógł dumnie reprezentować 

nasza szkołę.    

   

 

 11 listopada – dlaczego ten dzień jest taki 

ważny?  

 Jak wiecie, 11 listopada 1918 to dzień, w 

którym Polska odzyskała niepodległość. I na 

tym najczęściej kończą się nasze rozważania o 

tym dniu. Wielu z Was na pewna zna nasze 

poznańskie rogale świętomarcińskie i kojarzy 

świętego Marcina. Hmmm... Ale czy to 

wystarczy? Czy to wystarczy, aby uważać się 

za patriotę? Raczej nie. Mam nadzieję, że uda 

mi się przybliżyć albo przypomnieć Wam 

różne informacje związane z tym świętem.   

Zacznijmy od tego, że na prawdę powinniśmy 

coś wiedzieć o tym święcie, bo to najważniejsze 

święto narodowe.   

 

Przypomnę Wam, co się wtedy wydarzyło w 

Polsce (nie tylko w Poznaniu). Odzyskanie 

niepodległości przez Polskę nastąpiło 

po 123 latach niewoli - w 1918 roku. Było to 

ukoronowaniem całego szeregu różnorodnych 

działań polskich patriotów, które miały do tego 

doprowadzić.  

11 listopada 1918 Rada Regencyjna oddaje 

Piłsudskiemu władzę nad tworzącym się 

wojskiem. Na froncie zachodnim podpisano 

zawieszenie broni. Ale droga do odzyskania 

przez Polskę zaczęła się już pod koniec lipca 

1914 roku.   

  

W Poznaniu 11 listopada obchodzi się bardzo 

hucznie, bo wtedy dodatkowo obchodzi się 

urodziny świętego Marcina (dokładnie ulicy 

świętego Marcina). Święty Marcin przyszedł na 

świat w IV w. na Węgrzech. Jeszcze jako 

dziecko przeniósł się do Włoch, gdzie poznał 

chrześcijan. W wieku 15 lat został rzymskim 

legionistą. Takie jego wcielenie możemy 

oglądać w Poznaniu, w czasie kolorowego 

korowodu. Ale na pewno niektórzy z Was znają 

świętego Marcina, bo uczyli się o nim na religii. 

Jak na pewno wiecie są z okazji tego święta 

pieczone są specjalne rogale świętomarcińskie, 

które mają przypominać kształtem podkowę 

konia świętego Marcina      .   

Pewnie niektórzy z Was znają legendę o tych 

rogalach. Jeżeli jednak nie znacie tej legendy to 

koniecznie ją poznajcie, klikając w link:   

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polsk

ie-legendy-rogale-swietomarcinskie.html  

Chcielibyście kiedyś upiec rogale 

świętomarcińskie? Skorzystajcie z przepisu z 

linku:  

https://www.polskatradycja.pl/kuchnia-

polska/regiony/wielkopolska/rogale-

swietomarcinskie.html.  

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-rogale-swietomarcinskie.html
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-rogale-swietomarcinskie.html
https://www.polskatradycja.pl/kuchnia-polska/regiony/wielkopolska/rogale-swietomarcinskie.html
https://www.polskatradycja.pl/kuchnia-polska/regiony/wielkopolska/rogale-swietomarcinskie.html
https://www.polskatradycja.pl/kuchnia-polska/regiony/wielkopolska/rogale-swietomarcinskie.html
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Może wiecie, że u nas w Poznaniu 11 listopada 

organizowana jest parada i różne inne atrakcje. 

Szkoda, że w tym roku niczego takiego nie było, 

ze względu na pandemię.   

Chociaż w tym roku nie było w szkole apelu z 

okazji Święta Niepodległości, to na stronie 

szkoły znajduje się prezentacja. Jeżeli jej nie 

oglądaliście to koniecznie to zróbcie. Uważam, 

że prezentacja jest bardzo ciekawa i 

fascynująca, można się z niej wiele dowiedzieć 

i uzupełnić swoją wiedzę      .   

Mam nadzieję, że podobał Wam się mój artykuł 

     .    

A

Anna Formanowicz klasa 7B  

  

Czy jesteśmy tolerancyjni?  

Może warto zadać sobie to pytanie z okazji 

Międzynarodowego Dnia Tolerancji.  

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto 

obchodzone 16 listopada. Zostało ustanowione 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 

1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Państwa 

członkowskie UNESCO przyjęły m.in. 

Deklarację Zasad Tolerancji. Artykuł I tej 

deklaracji brzmi:   

"Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie 

bogactwa różnorodności kultur na świecie, 

naszych form wyrazu i sposobów na bycie 

człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, 

komunikowanie się oraz wolność słowa, 

sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w 

różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, 

ale także prawny i polityczny warunek. 

Tolerancja - wartość, która czyni możliwym 

pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury 

wojny kulturą pokoju."    

Tolerancja to życzliwość, akceptacja, dobroć, 

szacunek, zrozumienie, pomoc, otwartość, 

wyrozumiałość. Polega na szanowaniu 

różnorodności kultur, cudzych uczuć, 

poglądów, wierzeń, obyczajów i postępowania. 

Wymaga otwartości na różnorodność. 

Tolerancja jest niezbędnym elementem 

zachowania pokoju na świecie. Brak tolerancji 

i poszanowania różnorodności religijnej, 

językowej czy etnicznej są często przyczyną 

konfliktów.  

Pamiętajmy, jesteśmy różni, lecz równie ważni. 

Bycie życzliwym i odnoszenie się do drugiego 

człowieka z szacunkiem nic nas nie kosztuje. 

Sprawia radość nie tylko nam, ale również 

osobom, które przebywają w naszym 

towarzystwie.  
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Ciekawe dni w listopadzie  wybrane specjalnie dla Was        

1 listopada - Światowy Dzień Wegan  

3 listopada - Święto Myśliwych – Hubertus  

5 listopada - Dzień Postaci z Bajek. - to mój ulubiony dzień. Mam pluszowego 

przyjaciela, który ma żółty brzuszek, czerwony kubraczek i uwielbia miodek, na 

pewno się domyślacie kto to      .  

6 listopada - Dzień Saksofonu   

Posłuchajcie, jak brzmi: https://www.youtube.com/watch?v=xrc4zbVY1Qw  

7 listopada - Dzień Kotleta Schabowego  

 

                    - Światowy Dzień Numbata   

Numbat to gatunek ssaka, jedynego przedstawiciela rodzaju 

mrówkożer i rodziny mrówkożerowatych, należy do torbaczy, jest 

symbolem Australii Zachodniej  

Chcecie zobaczyć, jaki jest słodki? Zajrzyjcie na stronę: 

https://www.facebook.com/Przedeptane/videos/1735640339835527/  

8 listopada  - Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania – pyszna sałatka  

                      

                     - Międzynarodowy Dzień Łamańców Językowych  

Wybrałam dla Was kilka łamańców:  

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie,  

W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ,  

Czcza szczypawka czka w Szczecinie,  

Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż.  

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Chrząszczyżewoszczyce  

9 listopada - Europejski Dzień Wynalazcy  

10 listopada  - Dzień Młodzieży,   

                      - Dzień Jeża  

Czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę wzmocnione włosy służące do obrony, 

jest ich aż 5000! Jeśli jakiś jeż zagubi się w naszym ogrodzie nie łapmy go i nie 

próbujmy trzymać w niewoli. Jeśli chcemy mu pomóc, zanieśmy go do 

spokojnego miejsca w ogrodzie lub parku, połóżmy trochę mięsa i postawmy 

miseczkę z wodą.  W żadnym wypadku nie wolno go karmić jabłkami, bo 

jeże ich nie jedzą !!!  

https://www.youtube.com/watch?v=xrc4zbVY1Qw
https://www.facebook.com/Przedeptane/videos/1735640339835527/
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11 listopada – Nasze NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI   

• Dzień Służby Cywilnej,  

• Święto Orderu Virtuti Militari,  

13 listopada -  Dzień Placków Ziemniaczanych – pyszności  

                                          

                      - Światowy Dzień Dobroci   

16 listopada - Dzień Tolerancji  

17 listopada - Dzień Czarnego Kota – czy czarny kot przynosi zawsze pecha?   

Nie. Zdziwicie się, ale we Francji uważa się, że czarny kot przynosi szczęście mieszkańcom 

domu, w którym żyje, a kiedy czarny kot kichnie w pobliżu panny młodej, w dzień ślubu, 

małżeństwo będzie szczęśliwe. Jeden z angielskich przesądów mówi o tym, że wręczenie 

pannie młodej czarnego kota w dniu jej ślubu zagwarantuje jej szczęście w małżeństwie. A 

w Chinach czarnemu kotu przypisuje się moc ochrony domostwa przed złymi siłami. Za 

zwierzęta przynoszące szczęście uważają czarne koty również Szkoci, Irlandczycy i 

Australijczycy. W Szkocji mówi się, że wolno żyjący czarny kot, który wybierze dom na 

swoje schronienie, wróży mieszkańcom domu dostatek i powodzenie w interesach.  

18 listopada - Dzień Myszki Miki   

Myszka Miki jest bardzo popularną postacią z bajek. Po raz pierwszy pojawiła 

się w filmie w dniu 15 maja 1928 r. Czyli za 8 lat będzie świętowała swoje 100 

urodziny!!!  

                    - Światowy Dzień Bicia Rekordów – ciekawe jaki rekord uda 

Wam się pobić w tym roku?  

19 listopada - Międzynarodowy Dzień Mężczyzn  

20 listopada  - Powszechny Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka  

 

                       - Urodziny mojej starszej siostry         

  

21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.  

Hallo World Day to święto wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych. 

Powstało z inicjatywy braci Briana i Michaela McCormacków, którzy w 

1973 roku zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy 

Egiptem a Izraelem. Jego idea do dziś jest niezmienna – bądźmy dla siebie 

życzliwi, rozwiązujmy problemy w sposób pokojowy.  
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22 listopada - Dzień Kredki   

Pierwsze kredki dziecięce, wyprodukowane przez amerykańskie 

przedsiębiorstwo produkujące artykuły piśmienne i biurowe dla dzieci, można 

było kupić w 1903 roku.  

Nazywały się Crayola i było ich w pudełku osiem (czarna, brązowa, niebieska, 

czerwona, fioletowa, pomarańczowa, żółta i zielona). Wyprodukowali je Edwin Binney 

i C. Harold Smith. Nazwę wymyśliła Alice, żona Edwina - stworzyła ją z połączenia 

francuskich słów oznaczających materiał z którego powstały: węgiel drzewny i olej.   

24 listopada – Katarzynki   

Katarzynki to odpowiednik zwyczajów andrzejkowych. Różnica polega na tym, że katarzynki były 

obchodzone przez kawalerów. W noc katarzynek odbywały się wróżby młodych mężczyzn, dotyczące 

ożenku i poszukiwania partnerki. Z czasem katarzynki zostały wyparte przez andrzejki, które stały się 

nocą wróżb zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.  

 25 listopada - Światowy Dzień Pluszowego Misia  

To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania 

tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero 

od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś świętował swoje setne urodziny. Miś jest 

to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku! Pierwsze 

misie pluszowe powstały właśnie w  Europie, następnie były też eksportowane 

do USA.   

Nazwa Teddy Bear, wzięła się od zdrobnienia imienia Teodora Roosevelta. Wiąże się z tym historia o 

niedźwiadku, którego postrzelił podczas polowania jeden z jego towarzyszy. Gdy prezydent zobaczył 

przestraszone zwierzątko, kazał je wypuścić. Cała historyjka została zobrazowana w komiksie i 

opublikowana w gazecie, a producenci zabawek nazwali pluszowego misia “Teddy Bear”.   

Misie są często bohaterami bajek, filmów i piosenek tak jak m.in. Kubuś Puchatek, Coralgol, 

Paddington, Miś Uszatek, Yogi, Rupert, Mój Brat Niedźwiedź, Mały Miś, Troskliwe Misie czy 

Gumisie.   

To mój ulubiony listopadowy dzień, bo razem z moim pluszowym przyjacielem 

Kubusiem Puchatkiem – będziemy mogli świętować. 

26 listopada - Dzień Ciasta  

28 listopada - Dzień Pocałunku  

                      - Dzień bez Zakupów  

 30 listopada - Dzień Białych skarpetek   

  

 Agnieszka Formanowicz, klasa 4b  
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Andrzejki (jędrzejówki, jędrzejki) to wieczór 

wróżb odprawianych w nocy z dnia 29 na 30 

listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona 

Szkocji, Grecji i Rosji. Dawniej wróżby 

andrzejkowe miały charakter wyłącznie 

matrymonialny i przeznaczone były tylko dla 

panien (męskim odpowiednikiem andrzejek 

były katarzynki – odbywające się w nocy z 

24/25 listopada, tj. w wigilię św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej, były to wróżby młodych 

mężczyzn związane z poszukiwaniami panny). 

Kolebką andrzejek jest Szkocja, to właśnie jej 

patronem został święty Andrzej. Dla Szkotów 

ten dzień jest jednym z ważniejszych świąt 

narodowych, dlatego corocznie obchodzone jest 

ono pod znakiem hucznych imprez, parad, 

pikników.  

Pochodzenie andrzejkowych wróżb nie jest do 

końca znane. Niektórzy wskazują na starożytną 

Grecję, a inni odwołują się do kultu 

starogermańskiego boga Frejra, dawcy 

bogactw, bóstwa miłości i płodności.   

Wybrałem dla Was najciekawsze i najbardziej 

znane tradycje.  

• Lanie do wody płynnej cyny 

lub ołowiu, w późniejszym okresie wosku, 

przez dziurkę od klucza i interpretowanie 

rzucanego przez odlew cienia lub  wróżenie z 

kształtu zastygłej masy   

• Przekładanie przez panny 

butów wzdłuż ściany do drzwi, dzięki czemu 

można było poznać, która panna pierwsza 

weźmie ślub  

• Wróżenie z kształtu skórki 

jabłka - panna obierała jabłko tak, aby skórka 

była jak najdłuższa; następnie rzucała ją za 

plecy przez lewe ramię. Litera, w jaką ułożyła 

się skórka miała być pierwszą literą imienia jej 

narzeczonego. Zwracano także uwagę na kształt 

obierek, im szersze i grubsze miały oznaczać 

lata pomyślności i bogactwo, wąskie - lata biedy 

i niepowodzenia.   

• Zawiązywanie oczu chłopcu, 

którego następnie kilkakrotnie obracano 

dookoła, potem dziewczęta ustawiały się w 

kręgu otaczającym chłopca i uważnie śledziły w 

którą stronę chłopiec najpierw spojrzy – to 

zwiastowało wczesny ślub i wskazywało 

wybrankę.  

• Wróżba z monetą – każdy 

uczestnik dostaje grosik i ustawia się w kolejce, 

wymyślając sobie życzenie. Następnie tę 

monetę rzuca się z pewnej odległości do miski. 

Jeżeli moneta wpadnie, życzenie się w tym roku 

spełni.  

• Uczestnicy zabawy pisali 

imiona na dwóch kartkach: imiona dziewczyn 

na jednej, a chłopców na drugiej. Potem 

dziewczyna przekłuwała z czystej strony kartkę 

z imionami chłopców tak, by ich nie widzieć. 

Dziewczyna miała potem wyjść za mąż za 

chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy 

natomiast przekłuwali kartkę z imionami 

dziewczyn.  

• Zabawa z czterema filiżankami 

- pod trzy z czterech filiżanek wkładano: 

obrączkę, listek i monetę, a pod czwartą nie 

umieszczano niczego. Potem zamieniano 

miejscami filiżanki, a następnie wybierano 

jedną z nich. Obrączka pod filiżanką oznaczała 

miłość, listek – małżeństwo, a moneta – 

bogactwo. Jeśli trafimy na pustą filiżankę, w 

najbliższym czasie najprawdopodobniej nie 

zmieni się nic. Okazuje się, że możemy użyć 

większej liczby filiżanek i umieścić tam inne 

drobne przedmioty (np. klucz, który 

symbolizuje przeprowadzkę albo np. kostkę 

cukru oznaczającą słodkie życie).  

Bardzo lubię to święto, bo mam wtedy 

imieniny. Życzę wszystkiego najlepszego 

wszystkim Andrzejom.  

  

A

n

d

r 
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Kuźnia talentów 

 

 

Jestem liściem…  

 Jest początek wiosny, jeszcze chłodno, 

mroźno, ale pierwsze promienie słońca 

przebijają się przez osłonę ciemnych chmur. 

Kilka z nich dociera do mojego drzewa, małego 

klonika rosnącego na polanie obok rzeki. Na 

jednej z gałęzi pojawiam się ja - mały pączek, o 

kolorze jasnoróżowym, owinięty w grubą łuskę. 

Ma mnie ona chronić przed wiosennymi 

przymrozkami. I tak rosnę, nabieram sił, koloru, 

funkcjonalności i właściwego kształtu. Dni 

stają się coraz dłuższe, a ja swoją powierzchnią 

przyciągam coraz więcej promieni słońca. 

Zdążyłem już się zaprzyjaźnić z moimi 

sąsiadami z gałęzi i przylatującymi ptakami. 

Nawet z tą niemiłą wiewiórką, która ciągle 

skacze i skacze po gałęzi. Trzęsę się już na samą 

myśl o jej harcach. A już jestem piękny i 

zielony…. dłoniasto – klapowaty. Wszyscy 

mnie podziwiają. I tak lato przemija, dni stają 

się coraz krótsze, a wiatr mocniejszy. Pojawiają 

się pierwsze plamki żółtopomarańczowe. Już 

nie jestem taki jędrny, elastyczny i zielony jak 

jeszcze niedawno… Mój ogonek liściowy już 

nie trzyma się tak mocno gałęzi… Nie ma tyle 

siły, aby utrzymać się na drzewie… Każdy 

podmuch wiatru jest dla mnie torturą, ponieważ 

wiem, że już nadchodzi kres moich dni…Z 

każdym dniem jest coraz mniej moich 

przyjaciół - liści na drzewie, widzę jak opadają 

na polanę i tam zmieniają się w brązową, nijaką 

masę. I w końcu i ja spadam z mojego 

kochanego drzewa, które dawało mi tyle radości 

i szczęścia. I tak kończy się moje szczęśliwe, 

acz krótkie życie wielkiego liścia z małego 

drzewa.  

Marek Satkiewicz, kl. 6 f  

  

 

 

 

Fraszki  

Dzień jest jak chwila,  

chwila, która przemija.  

Chwytaj ten dzień i nie marnuj jej,  

uśmiechaj się i radość innym nieś,  

szczęściem się dziel,  

bo każdemu potrzebne jest.  

Zabawy, uciechy, radości,  

po prostu życie bez złości.  

Bo któż zgadnie,  

co nam jutro przypadnie?  

  

Julia Pierzanowska, 8 d  

  

Radość życia  

Kiedy ktoś każdego dnia narzeka,   

Moja radosna natura szybko ucieka.  

Ględzenia, stękania i nudy nie lubię,  

Gdyż wtedy wśród złych myśli się gubię.   

Zabawy, śmiechu i rozrywki poszukuję,   

Bo wtedy moje serce się raduje.   

Bawcie się ze mną wesoło   

Niech się kręci to radości koło.   

Pomysłów do uciechy trzeba szukać,   

Bo przecież być pochmurnym to nie żadna 

sztuka.  

Zuzanna Józefowicz, 8d  
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Adrian Szymański - "Ziemi Łza"  

Jedno wiemy, i to się nie zmieni,  

nie Ziemia dla człowieka, a człowiek dla 

Ziemi.  

Błękitna planeta, bo tak też jest zwana,  

życiodajnymi wodami zalana.  

Wody istotne, bo czym by była bez,  

lecz są to morza jej słonych łez.  

W nich rafy - przyrodniczy cud świata,  

zaniknąć mogą przez niedługie lata.  

Gdy ginie rafa, giną ryb dziesiątki,  

umierają delfiny, mięczaki, a nawet żółw 

morski.  

Główną przyczyną jest wód ocieplanie,  

a przez człowieka ich zanieczyszczanie.  

Człowiek odpowiada za rafy bielenie,  

więc słuchaj kolego! Sam tego nie zmienię.  

To jest przecież oczywiste,  

chcemy mieć powietrze czyste.  

Zadbaj więc o nasze powietrze,  

do życia ludzi i zwierząt konieczne.  

Razem zadbamy  

o wszystkie morza i oceany.  

  

Dominika Wilkos - "Co mi w duszy gra"    

Kładę się spać i myślę sobie,  

jak będzie wyglądał następny dzień...?  

Jak, no jak niech kto mi powie...  

Spoglądam w okno i patrzę na gwiazdy,  

widzę jak mrugają do mnie swym jasnym, 

miłym światłem.  

I myślę o tym, co wydarzyło się dzisiaj.  

Czy mama znów smuci się na mnie,  

bo odburknęłam jej, gdy zapytała jak było w 

szkole?  

Czy Wikusia, moja młodsza siostra,  

jutro znów będzie cieszyć się meczem 

koszykówki?  

Czy pójdę do babci i dziadka,  

nie widziałam ich długo,  

bo jest wirus i nie odwiedzamy się ostatnio?  

Myślę o tym wirusie,  

że wywrócił trochę świat do góry nogami  

i spotkać się nie mogę z koleżankami,  

że dzisiaj jakoś musimy unikać się z ludźmi 

nawzajem,  

że już nie można nawet jechać z nimi razem 

tramwajem.  

Bo znów do jakichś kontaktów mnie dodano,  

a przecież mail, Teams, sms, Messenger - to 

nie to samo.  

Ale widzę małą świnkę Tosię,  

a moja świnka Tosia  

ma ładnego nosia.  

I gdy spojrzę w jej oczka, to widzę blask,  
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którym chce przekupić nas.  

Rozmyślam o niej długo,  

aż w końcu zasypiam...  

Budzę się rano,  

wita mnie pyszne kakao  

i moje wesołe bambosze,  

które z przyjemnością noszę.  

Zaglądam do Tosi klatki,  

a mały nosek  

uśmiecha się do mnie  

i szczerzy swoimi ząbkami  

prosząc by pysznego jedzenia jej dali.  

I znów czeka na mnie szkoła.  

Czy znów będę spóźniona?  

Nie, tym razem jestem na czas,  

nauczyciele dzisiaj miło witają nas.  

I może nie będzie tak źle,  

bo najważniejsze, że mój uśmiech jest...  

  

Tomasz Wołowicz - "Niewiersz"  

Powiem wprost - wierszy pisać nie umiem  

i powszechnie wiadomo, że wychodzi mi to 

źle.  

Wcale poezji nie rozumiem,  

a jej świat obezwładnia mnie.  

  

Jednak postanowiłem, że się postaram  

i odnajdę w sobie wenę,  

teraz, gdy Wam ten wiersz przedstawiam  

czuję lekką tremę.  

  

Zanim coś wymyśliłem,  

a troszeczkę to trwało,  

obiadkiem się posiliłem  

i wypiłem kakao.  

  

Na obiad zjadłem kotlet  

(panierka była ostra),  

a w mym wierszu ortografię  

sprawdziła mi kochana siostra.  

  

Spojrzałem na mój wiersz  

i stwierdziłem, że cztery strofy to za mało,  

więc dopisałem jeszcze dwie,  

jak na fana Charliego przystało.  

  

Oto ostatnia zwrotka,  

to jej przed przed ostatni wers.  

Mam nadzieję, że Wam się spodobał  

ten mój nieudany wiersz.  

  

  

Małgorzata Tomczak -  „Świat”   
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Czy to nie Ty,  

Który tu siedzisz,  

Czy to nie ten liść zielony,  

Co w słońcu się rozwija,  

Czy to nie ta tęcza,  

Co się na niebie pojawia,  

Czy to nie ta muzyka,  

Co wszędzie w uszach dźwięczy,  

Czy to nie te gwiazdy,  

Co w noc ciemną błyskają na nieboskłonie,  

Czy to nie te książki,   

Które tak czytasz wieczorami jak najęty,  

Czy to nie ten kwiat,  

Co z pąku się rodzi,  

Czy to nie my wszyscy,  

Co po ziemi chadzamy,  

Sprawiamy, że świat jest wyjątkowy?  

   

Co w Dalekich Krajach?   

 

Co jedzą ludzie w Tajlandii?  

Tajlandia to piękny kraj. Dziś opowiem 

wam o przedziwnych smakach i zapachach 

tajskich przysmaków. Wyobraźcie sobie, jak 

wędrujecie po ulicach Bangkoku. Widzicie tłok 

przy jednym ze straganów i zaciekawieni 

podchodzicie. Na tym niewielkim straganiku 

zobaczylibyście usypaną górę różnych 

smażonych owadów i pajęczaków. Koniki 

polne, tarantule, białe robaki, a nawet żaby! 

Pani sprzedawała je na wagę jako przekąskę! 

Trudno sobie wyobrazić, co? Są też 

niesamowite owoce, na przykład 

dragon fruit, czyli smoczy owoc. Ma biały 

miąższ z setkami malutkich czarnych 

pesteczek. Jego skórka jest różowa, a gdy się go 

je, czuje się smak jabłka, truskawki, arbuza i 

maliny. Kolejnym niesamowitym owocem jest 

durian. Ma okropnie śmierdzącą skórkę. W 

niektórych krajach jest zakaz wnoszenia go do 

hoteli, a nawet serwowania w restauracjach. 

Polecam w Tajlandii wyposażyć się w zapas 

liczi. Wiecie, co to jest liczi? To taki specjalny 

owoc, dzięki któremu to, co ostre, przestaje 

parzyć w język. Dlatego pamiętaj, jak będziesz 

jadł coś ostrego, to miej pod ręką liczi ;). Na 

pływającym targu można kupić jedzenie i 

owoce. Bardzo popularnym przysmakiem na 

takich targach jest rose apple. A wiesz, co to 

jest rose apple? To taki owoc, który pochodzi z 

Azji . Niektórzy mówią na niego woskowe 

jabłko, bo świeci się jakby było zrobione z 

wosku. O smakach Tajlandii można opowiadać 

naprawdę bardzo dużo. Niestety, nie jestem w 

stanie opisać ich wszystkich. Do zobaczenia!   

Julia Marek, 6a   

   

WYBITNE KOBIETY  

Czy wiecie, że pierwszy program komputerowy 

napisała kobieta?  

Gdyby dwa wieki temu pomysł Ady Lovelace 

został uznany za genialne odkrycie, a nie 

szaleńczy wymysł kobiety, era komputerów 

mogłaby się rozpocząć już wtedy. W czasach, w 

których przywilej edukacji nie przysługuje 
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kobietom, nikt się nie spodziewał, że odkrycie 

Ady może zmienić 

świat. O kim mowa?  

Przedstawiam Wam 

Panią Augustę Adę 

King, hrabinę 

Lovelace, brytyjską 

matematyczkę i 

poetkę, pierwszą 

programistkę na świecie, matkę 3 dzieci.  

Pełne imię i nazwisko: Augusta Ada King-Noel, 

Countess of Lovelace (ur. 10 grudnia 1815, zm. 

27 listopada 1852 -zmarła w wieku 36 lat 

(!).Rodzicami Ady byli poeta lord Byron (jeden 

z największych angielskich poetów i 

dramaturgów) i Annabelli Milbanke. Mama, ze 

względu na skandale obyczajowe ojca Ady, 

starała się za wszelką cenę skierować Adę na 

inne tory, i wybór padł na matematykę. Udało 

się J.  

Hrabina Lovelace, znana jest w 

historii przede 

wszystkim z pracy na 

temat mechanicznego 

komputera Charlesa 

Babbage’a, 

zwanego maszyną 

analityczną. 

Wspomniana 

praca zawiera 

notatki, a wśród 

nich pierwszy 

opublikowany 

algorytm 

(dokładny przepis 

na wykonanie 

pewnych obliczeń) 

napisany z zamiarem 

wykonania na maszynie. 

Maszynę uważa się obecnie za inspirację do 

skonstruowania późniejszych komputerów, z 

kolei algorytm uznawany jest przez wielu za 

pierwszy program komputerowy. Chociaż 

maszyna nigdy nie została zbudowana, notatki 

Ady Lovelace zostały wykorzystane w pracy 

Alana Turinga nad pierwszymi nowoczesnymi 

komputerami w latach czterdziestych XX 

wieku. W 1953 roku, ponad wiek po śmierci 

Ady, notatki zostały ponownie opublikowane.   

W 2011 roku grupa Brytyjczyków ogłosiła 

mający trwać 10 lat projekt, którego celem 

jest zbudowanie maszyny. Chyba niedługo 

skończą?  

CIEKAWOSTKI:  

• 10 grudnia 1980 Departament Obrony 

Stanów Zjednoczonych zatwierdził 

opis nowego języka programowania 

nazwanego Ada. Gdy „Ada” weszła na 

rynek, mówiono, że może stać się 

głównym językiem o ogólnym 

zastosowaniu. Dziś stosuje się ją np. w 

oprogramowaniu samolotu Boeing 

777, a także w bankowości, satelitach i 

wielu innych. Dlaczego wybrano 

akurat Adę? Ponieważ cechuje ją duża 

niezawodność, co ważne w projektach, 

gdzie od prawidłowości programu 

mogą zależeć ogromne sumy 

pieniędzy.  

• Jest jedną z głównych postaci książki 

Maszyna różnicowa (The Difference 

Engine), napisanej przez Bruce’a 

Sterlinga i Williama Gibsona, która 

opisuje świat w którym maszyny 

Babbage’a weszły do masowej 

produkcji i era komputerów zaczęła się 

o wiek wcześniej.  

• 10 grudnia 2012 strona główna Google 

z okazji 197. rocznicy jej urodzin 

została opatrzona 

grafiką 

nawiązującą do 

tej postaci i jej 

osiągnięć.  

• Podobizna Ady 

występuje także 

na hologramach 

cerytifkatów 

autentyczności 

produktów 

Microsoft  

Jeśli chcecie dowiedzieć 

się, w jaki sposób córka 

Lorda Byrona stworzyła 

podwaliny współczesnej 

informatyki, zajrzyjcie do książki.  

Anna Formanowicz, kl. 7 b  
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W Polsce też mamy euro  

Czy wiecie, że w krajach Unii Europejskiej co 

pewien czas wydawane są banknoty 

okolicznościowe 0 euro? Są na nich 

umieszczone znane wydarzenia i budowle.   

Polska należy do Unii Europejskiej od 2004 

roku, więc….też mamy EURO. Na razie tylko 

O EURO.  

Kolekcjonerskie banknoty o nominale 0 Euro są 

wyprodukowane w 100 % z bawełnianego 

papieru, z takiego samego jak prawdziwe 

banknoty Euro. Wszystkie zawierają bogate 

zabezpieczenia podobnie jak oryginalne 

banknoty, czyli hologram, mikrodruk, UV i 

inne elementy ochronne.   

Banknoty Euro Souvenir produkowane są w 

drukarni papierów wartościowych Oberthur 

Technologies Paryż, która produkuje 

oryginalne banknoty euro. Banknoty posiadają 

numerację tak jak ich odpowiedniki obiegowe. 

Każdy temat ukazuje się w ograniczonym 

nakładzie, co sprzyja nabieraniu na wartości, 

wśród kolekcjonerów. Pierwszy banknot 0 euro 

wydrukowano w 2015 roku, na bazie pomysłu 

Richarda Faille z Francji. Jego pierwotna 

koncepcja dotyczyła bicia przez muzea oraz 

ważne miejsca turystyczne specjalnych medali, 

które odwiedzający mogliby kupować jako 

pamiątki odwiedzin takich punktów.   

Z okazji jubileuszu pięciolecia emisji 0 Euro 

wszystkie banknoty z 2020 roku ukazują się w 

dwóch wersjach: standardowej oraz 

jubileuszowej, tzw. Anniversary Edition. Dla 

każdej emisji 20% łącznej ilości banknotów 

drukowane jest w wersji Anniversary 

Edition.  

Specjalna edycja Anniversary Edition 

cechująca się wyjątkowymi zabezpieczeniami - 

specjalnymi znakami widocznymi tylko w 

świetle UV. Zobaczcie sami, wyglądają super 

      

  

 

0 Euro - Aleksander I - Finlandia - 2020 - 

ANNIVERSARY   

 

W Polsce mamy też zero euro 

ANIVERSARY.   

RKS Radomsko- Polska - 2020  

  

W Polsce mamy 6 

banknotów zero euro. 

Pierwszy, z 24.11.2019 

roku, w nakładzie 5 000 

sztuk przedstawia 

Warszawę z Zamkiem 

Królewskim i Kolumną 

Zygmunta, dziś kosztuje 

już nawet 500 zł  

Niestety te banknoty w 

Polsce w ogóle nie są 

tanie i kosztują 

ok.100zł.  

Co łączy polskie 

banknoty z innymi z Unii 

Europejskiej? To, że 

zawsze z jednej strony 

mają taki sam obraz, 

przedstawiający 

najsłynniejsze 

europejskie budowle (są 

tu: Koloseum, Wieża 

Eiffla, Mur Berliński, 

Sagrada Familia, Parlament Wielkiej Brytanii i 
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siusiający chłopiec – symbol Brukseli) a z boku 

spogląda na nas połowa twarzy Mona Lisy z 

obrazu Leonarda da Vinci.   

 Przykładowe banknoty z innych krajów.  

  

Te banknoty są tańsze, niż w Polsce, ponieważ 

wyprodukowano ich więcej, kosztują około 40 

zł.  

Ja zainteresowałem się zero euro w 2019 roku, 

gdy byłem w Paryżu. Zobaczcie, oto moja 

kolekcja       

  

Jeśli Was zainteresowałem, zajrzyjcie na 

stronę: https://numizmatyczny.com  

Andrzej Formanowicz, klasa 6A  

  

Kogo i czego słuchamy? 

Eric Whitney (zmienione później na Eric 

Ghoste) , znany głównie jako Ghostemane, to 

pochodzący z Florydy raper, instrumentalista. 

Jego muzykę można opisać wieloma nazwami 

od Trapu do Doom metalu. 

Eric zaczął swoją działalność muzyczną już 

jako nastolatek. Grał wtedy w paru zespołach 

metalowych. Skończył on studia na kierunku 

astrofizycznym. Po przeprowadzce do Los 

Angeles w 2015 poznał paru raperów z 

kolektywu Schemaposse min. Lil Peepa czy 

JGRXXN’a. W 2016 Eric opuścił Scheme i 

wypuścił album pt. „Blackmage”. Po 

wypuszczeniu tego albumu poznał rapera o 

pseudonimie Pouya, z którym wydał piosenkę 

„100 rounds”. W 2018 dołączył do kolektywu 

„TRASH GANG”, w którym widział 

większy sukces. Wydał wtedy stylizowany na 

kreskówkę z lat 30’ teledysk do piosenki 

„Mercury: Retrograde”, który zdobył ponad 

200 milionów wyświetleń. Następnie wydał 

album zatytułowany 

N/O/I/S/E, którego 

głównymi 

inspiracjami były 

takie zespoły jak 

Marylin Manson czy 

Nine Inch Nails. W 

2020 wydał album 

ANTI-ICON, który 

opisał jako swój 

najbardziej ambitny 
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projekt. Inspiracja metalem jest bardzo obecna 

w jego muzyce. 

Prywatnie jest on w związku z piosenkarką 

Poppy.  

Albumy: 

• Oogabooga (2015) 

• For the Aspiring Occultist (2015)  

• Rituals (2016) 

• Blackmage (2016) 

• Plagues (2016) 

• Hexada (2017) 

• N / O / I / S / E (2018) 

• ANTI-ICON (2020) 

Marcel Wacławek, 8 b 

 

Quiz dla Ciebie   

Kim zostaniesz w przyszłości ?  

Czym się interesujesz?   

A. Sportem   

B. Zwierzętami   

C. Modą   

D. Roślinami   

Co lubisz robić w wolnym czasie?   

A. Uprawiać sport   

B. Pomagać przy zwierzętach   

C. Projektować ubrania   

D. Pracować w ogrodzie   

W co najczęściej się ubierasz?  

A. Sportowa bluza i legginsy / T- shert i 

wygodne spodnie   

B. Bluzka z uroczym zwierzakiem i 

jeansy / Bluza z motywem futra 

zwierząt i jeansy   

C. Odjazdowa 

bluzka jeansowa spódniczka i modne 

buty / Markowa bluza jeansy i 

markowe buty  

D. EKO bluza i legginsy / T-shert z 

motywem roślinnym 

i dresowe spodnie   

   

Odpowiedzi:   

Przewaga A: Gwiazda sportu   

Przewaga B: Weterynarz   

Przewaga C: Projektant mody   

Przewaga D: EKOlog   

  

Wymyśliła Julia Marek, 6 a  
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Tajemnice świata   

Mają osiem ramion, żyją w oceanach i należą 

do głowonogów. Większość z nich ma świetny 

wzrok, jednak niektóre gatunki tego 

morskiego stworzenia są prawie zupełnie 

ślepe. Czy wiedzieliście, że ośmiornice 

obchodzą swoje święto 8 października? Z 

tego powodu przedstawię Wam parę 

ciekawostek o tych niezwykle fascynujących 

istotach.   

Ile lat ma najstarsza znana ośmiornica?  

Najstarsza znana ośmiornica żyła około 296 

milionów lat temu w okresie karbonu. Okaz ten 

należy do gatunku o nazwie Pohlsepia i można 

go zobaczyć w Muzeum w Chicago. Ze 

względu na miękkie ciało ośmiornic nie spotyka 

się zbyt wielu skamielin tych stworzeń.  

Ile serc mają ośmiornice?  

Ośmiornice mają aż 3 serca. Ich układ krążenia 

jest układem zamkniętym w którym występuje 

jedno serce układowe (główne, pompujące 

krew przez ciało zwierzęcia oraz 2 serca 

skrzelowe, które służą do przepompowywania 

krwi przez skrzela.   

Która z ośmiornic jest największa?  

Największym przedstawicielem ośmiornic jest 

ośmiornica olbrzymia. Pierwszy raz została 

opisana w 1910 roku. Największa ze 

spotkanych ośmiornic tego gatunku ważyła 272 

kilogramów i miała 9,6 metrów rozpiętości 

ramion. Ośmiornica olbrzymia jest też jedną z 

najbardziej długowiecznych ośmiornic, może 

żyć nawet 5 lat, a u niektórych gatunków 

długość życia wynosi zaledwie pół roku.  

Co jedzą ośmiornice?  

 

Większość ośmiornic to drapieżniki. Żywią się 

głównie skorupiakami i wieloszczetami 

(pierścienicami), ale nie pogardzą również 

innymi mięczakami. Jedzą także krewetki i 

ryby. Ośmiornica olbrzymia odżywia się 

głównie małżami oraz krabami.  

Jak oddychają ośmiornice?  

Wymiana gazowa u ośmiornic polega na 

wciągnięciu wody do jamy płaszczowej przez 

otwór, przepuszczeniu jej przez skrzela i 

pozbyciu się przez syfon. Ośmiornice potrafią 

oddychać również przez skórę, która u tych 

zwierząt jest bardzo cienka. Według badań w 

trakcie, gdy ośmiornica odpoczywa, nawet 41% 

zapotrzebowania na tlen może być pokryte 

przez oddychanie skórne.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zerknij na:  

Źródła:  

https://ciekawostki.online/ciekawostki/204/o-

osmiornicach/  

https://citygambo.pl/17-ciekawostek-o-

osmiornicach/  

https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bmiorn

ice   

Dowiedziała się Aleksandra Weiss, 8c  

  

Cuda Ziemi   

Szmaragdy, rubiny, szafiry, 

diamenty… Kamienie te są przedmiotem 

marzeń już od starożytności. Można sobie 

wyobrazić wspaniałą biżuterię noszoną przez 

bogate królowe i piękne aktorki. Minerały te 

należą do najpiękniejszych i najrzadszych, jakie 

spotyka się w przyrodzie. Wyróżniają się 

swoim kolorem i blaskiem. Rubin, który jest 

symbolem krwi i ognia, występuje jeszcze 

rzadziej niż diament. Mówi się, że szafir 

przynosi spokój i rozwagę temu, kto go nosi. W 

zależności od zawartości żelaza lub tytanu ma 

różne odcienie. Za to inna legenda głosi, że 

szmaragd przynosi szczęście 

nowożeńcom. Oprócz kamieni szlachetnych 

istnieją również kamienie półszlachetne. Należą 

do nich:  lapis-lazuli, turkus, opal, ametyst, 

topaz,  akwamaryn, perydot. Są również piękne, 

ale nieco tańsze. Noszą nazwę kamieni 

jubilerskich.    

Julia Marek, 6a    

  

https://ciekawostki.online/ciekawostki/204/o-osmiornicach/
https://ciekawostki.online/ciekawostki/204/o-osmiornicach/
https://citygambo.pl/17-ciekawostek-o-osmiornicach/
https://citygambo.pl/17-ciekawostek-o-osmiornicach/
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bmiornice
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bmiornice
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 3.11.2020r   

Z pamiętnika Lusi   

Poranek rozpoczął się dosyć marnie. Róża 

znowu gnała do szkoły, a ja  zostawałam sama. 

Wiedziałam, że nie mogę szczekać. Byłam w końcu 

grzecznym pieskiem! Wreszcie Pani mama wróciła 

do domu. Nie zauważyłabym tej zmiany, gdyby nie 

podenerwowanie Pani mamy. W końcu założyła 

swoje wielkie buty i wyszła. Przekrzywiłam łepek. 

O co jej chodziło? Wróciła w towarzystwie 

zapłakanej Róży. Co się stało? Przecież miałam 

bronić mojej pani, to moja misja! Tymczasem Róża 

stała w korytarzu, a jej łzy tworzyły prawdziwe 

tsunami. Pani mama weszła do korytarza z 

tabliczką przy uchu.. Usłyszałam, jak mówi do 

tabliczki:   

- Tak, chciałabym zgłosić kradzież. Moja córka 

została okradziona przez syna mojej znajomej...... 

Dobrze dziękuję.    

Róża nadal była niepocieszona. Bełkotała coś o 

ukradzionym portfeliku z pieniędzmi na 

wycieczkę. Trąciłam ją nosem. Nagle Panią mamę 

olśniło:   

- Przecież Lusia może 

poszukać portfelika!   

Po obiedzie zabrały mnie na 

długi spacer. Kazały mi 

szukać czegoś pachnącego 

pieniędzmi, jogurtem , 

mydełkiem i Różą. Potem 

wróciliśmy do domu. Róża schowała swój skarb i 

poszłyśmy spać.   

    

Julia Marek, 6a    

   

  

Deutschecke 
    

1. Das Bildungssystem in Deutschland beginnt mit dem Kindergarten. 

   

2. Die Grundschule dauert in Deutschland acht Jahre.  

 

3. Nach der Grundschule kann man zwischen Hauptschule, Realschule, Gymnasium und 

Gesamtschule wählen. 

 

 

4. Wenn man studieren will, muss man Abitur machen.  

5. Nach der Haupt- oder Realschule kann man die Berufsschule besuchen.  

 

DAS BILDUNGSSYSTEM IN DEUTSCHLAND – 

       SYSTEM SZKOLNICTWA W NIEMCZECH 

JA NEIN 

JA NEIN 

JA NEIN 

JA NEIN 

JA NEIN 
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BRITISH SCHOOL SYSTEM 
In the UK, children start formal education 

from the age of four. With the milestone 

examinations and ultimately the two-year 

GCSE program (General Certificate of 

Secondary Education), at age 14, then the 

two-year A-Level program, starting at age 

16, The system guides students towards 

increased specialization.  

 

The UK education system has four main 

parts; these are  

1. primary,  

2. secondary, 

3. further and  

4. higher education.  

Children in the UK must attend the primary 

and secondary school, from around the age 

of 4 until the pupil is 16.  

The education system in the UK is also 

split into 4 “key stages” as follows: 

 

    Key Stage 1: 4-5 to 7 years old 

    Key Stage 2: 7 to 11 years old 

    Key Stage 3: 11 to 14 years old  

    Key Stage 4: 14 to 16 years old 

 

System 

szkolnictwa w 

NIemczech 
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Generally, key stages 1 and 2 will be undertaken 

at primary school, and at 11 years old, a student 

will move onto secondary school and finish 

critical steps 3 and 4. 

Students are assessed at the end of each stage. 

The most important assessment occurs at age 16 

when students pursue their GCSE’s or General 

Certificate of Secondary Education. Once 

students complete their GCSE’s, they have the 

choice to go onto further education and then 

potential higher education, or finish school and 

go into the working world. 

Primary Education 

Primary education begins in the UK at age four 

and continues until age 11, comprising key 

stages one and two under the UK educational 

system.  

Secondary Education 

From age 11 to 16, students will enter 

secondary school for key stages three and four 

and to start their move towards taking the 

GCSE’s. 

Primary and secondary education is mandatory 

in the UK; after age 16, education is optional. 

Further Education  

Once a student finishes secondary education, 

they have the option to extend into further 

education to take their A-Levels, GNVQ’s, 

BTEC’s or other such qualifications. UK 

students planning to go to college or university 

must complete further education. 

Higher Education 

Higher education in England is provided by 

Higher Education (HE) colleges, university 

colleges, universities and private colleges. 

 

 

I have prepared a table for you to make it easier to understand :) 

 
Key 

Stage 

School 

Year 
Age Description 

Primary 

Education 

 

1 
1 4-6 

Primary education begins at age 4 and 

continues until age 11. At the end of Key 

Stage 1 (year 2) and Key Stage 2 (year 6), 

pupils take compulsory SATs (Standard 

Assessment Tests). 

2 6-7 

2 

3 7-8 

4 8-9 

5 9-10 
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6 10-11 

Secondary 

Education 

 

3 

7 11-12 

During Year 9, students choose which 

subjects to study at Key Stage 4. These will be 

the subjects they take for their GCSE 

(General Certificate of Secondary Education) 

exams at the end of year 11. 

8 12-13 

9 13-14 

4 
10 14-15 

11 15-16 

Further 

Education 

 

 

12 16-17 
At the end of students’ secondary education, 

they can pursue academic qualifications such 

as A-Levels or IB to go to university, or 

vocational qualifications such as NVQs and 

BTECs to prepare them for full-time 

employment. 

13 17-18 

Higher 

Eduaction 

 

UNIVERSITY 17+ 

3 years (standard courses) 

4 years (sandwich courses or study a year 

abroad) 

5 years (for Medicine, Veterinary and 

Architecture degrees) 

University 

Postgraduate 

 

 

  
1-2 years Masters Degree 

3-5 year PhD 

 

Anna Formanowicz klasa 7B 

 

American school system 

It is controlled by state authorities. The state 

establishes the student's rights and 

obligations, the overall curriculum, and 

teaching standards. The age at which 

children are compulsory educated also 

depends on state law, usually between the 

ages of 5 and 7, most often the child starts 

education at the age of 6. Usually young 

people finish school at the age of 16-18. 

Primary and secondary education is 

compulsory in the United States. The start 

date for the school year is usually mid-

August or early September, and the 

end of the school year is early June or late 

May.  
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Elementary School Children aged 6 - 10 in the 

US attend primary schools, ranks 1-4 primary 

school. The length of education at this level is 4 

years. In the 6-11 age range, children can attend 

primary schools of 1-5 rank. The length of study 

in this type of institution is 5 years. After 

graduating from this type of school, students 

may go to graduation school. Primary schools in 

the rank of 1-6 are for children aged 6-12, and 

education in them lasts 6 years. Graduates of 

this type of institutions are referred to high 

school after their graduation. The last variant of 

primary school is primary school with a rank of 

1-7. Its students are addressed to children from 

6 to 14 years of age, education in this type of 

institution lasts 7 years, while school graduates 

may apply for education in a junior high school 

or high school. 

Middle School The next stage of education of a 

young US citizen is Middle School (Grades 4-

6, 5-7 or 6-8 - depending on the rank of 

completed elementary school). The length of 

education in this type of school is 3 years, while 

children are between 10 and 14 years of age. 

Secondary School Children who have finished 

primary school with a level of 1-6 are referred 

to Secondary School in the 7-12 rank, where 

education lasts 6 years and the age of students 

is in the range 13-18 years. Graduates of these 

institutions receive a diploma - High School 

Diploma, depending on the type of program, it 

may be a professional, standard or other 

diploma, similar to Poland. 

Junior Secondary is a school designed for 

children aged 13 to 15, the length of education 

in such schools is 3 years. These types of 

schools are divided into lower and upper 

divisions. 

In most American schools, students study five 

to seven subjects: English, Science, Foreign 

Languages, Social Sciences, Business, Maths, 

Commerce, Music, Physical Education, and 

Health Sciences. Each student, together with the 

school consultant and parents, selects the 

appropriate subjects for the next semester. 

 

Iga Pietras 7b 

  

OKRĄGŁE ROCZNICE - Listopad 2020 

5 listopada 1370 roku (650 lat 

temu) - zmarł ostatni król 

Polski z dynastii Piastów 

KAZIMIERZ III WIELKI.  

 

20 listopada 1990 (30 lat temu) 

- do Polski wysłano pierwszy e-

mail.                     

                    

29 listopada 1830 roku (190 lat temu) miała 

miejsce ”Noc Listopadowa”- w nocy 

młodzi słuchacze Szkoły 

Podchorążych Piechoty w 

Warszawie pod wodzą 

porucznika Piotra 

Wysockiego wraz z 

cywilnymi spiskowcami 

rozpoczęli Powstanie 

Listopadowe. Na 

pamiątkę tego wydarzenia 

obchodzimy Dzień Podchorążego.  

PIOTR WYSOCKI - inicjator Nocy 

Listopadowej. 

 wyboru dokonał Dariusz Kołodziejczyk  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Wysocki_(wojskowy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Wysocki_(wojskowy)
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  Kącik Mola Książkowego  

Jakiś czas temu natknęłam się na naprawdę 

niesamowitą książkę, która przebiła  wszystkie 

inne tytuły, z którymi wcześniej miałam do 

czynienia i z wielką chęcią podzielę się z Wami 

tym przeżyciem. Tym razem mowa będzie o 

powieści Leigh Bardugo – „Szóstka Wron”.  

Książka opowiada o szóstce niebezpiecznych 

wyrzutków, którzy w poszukiwaniu zysku 

decydują się podjąć niebezpiecznej, wręcz 

samobójczej misji. Chodzi o włamanie do 

niezdobytej wojskowej twierdzy i uwolnienie 

więźnia, którego wiedza i umiejętności mogą 

zagrażać światu. 

Każdy z bohaterów 

ma tragiczną 

przeszłość i skrywa 

wiele sekretów, 

które komplikują 

całą sprawę. Ale to 

tylko podstawy, a 

powieść skrywa 

dużo więcej treści 

niż mogłoby się 

wydawać.  

To, co zainteresowało mnie w tej książce 

najbardziej, to coś zupełnie innego. Podoba mi 

się przedstawienie środowiska ludzi z samego 

społecznego dna, zmuszonych do walki o życie 

każdego dnia przez błędy przeszłości, a nieraz 

zbiór losowych sytuacji, na które nie mieli 

żadnego wpływu. I właśnie dlatego kocha się 

głównych bohaterów pomimo ich oczywistych 

wad. Można im wybaczyć to, co robią, bo nie 

mają innego wyjścia. Oczywiście nie jest to 

jedyna rzecz definiująca bohaterów. Mają oni 

naprawdę wspaniałe poczucie humoru. Mimo 

tragicznej sytuacji, w której się znaleźli, 

potrafią wywołać uśmiech na twarzy i robią to 

praktycznie przez cały czas. Ważne są ich 

bardzo zróżnicowane charaktery, stanowczo nie 

można się z nimi nudzić i nie ma wśród nich 

nikogo, kogo bym nie lubiła. Mimo to paru 

wyróżnia się pod względem swojej 

wspaniałości. Kaza uwielbiam za tajemniczość, 

nieprzewidywalność i niezwykłą inteligencję, a 

Wylan jest po prostu totalnie uroczy. 

Bohaterowie tej książki są przykładem 

specyficznej przyjaźni, miejscami dość kruchej, 

ale jednak coś ich łączy, niektórych bardziej, 

a  innych trochę mniej, ale wszyscy 

mają jeden, wspólny cel.  

Jeszcze w kontekście postaci, chciałabym 

wspomnieć, że historia opowiedziana jest z 

sześciu różnych perspektyw, dzięki czemu 

mamy lepszy wgląd we wszystko, co się dzieje. 

Szalenie podoba mi się sposób wprowadzania 

przeszłości bohaterów i to, jak retrospekcje 

przeplatają się z obecnymi wydarzeniami. 

Czasem było to nawet bardziej interesujące od 

samej fabuły, oczywiście niczego jej nie 

ujmując, bo i tak jest niesamowita. Na tym rzecz 

jasna nie kończą się mocne strony powieści. 

Bardzo mocno gra ona na emocjach czytelnika. 

Nie zliczę, ile razy płakałam, i ile razy 

musiałam zrobić sobie przerwę od czytania. Do 

tego dochodzą szczegółowo opisane, dość 

brutalne sceny i niespodziewane zwroty akcji, 

których tu pełno i nieraz potrafią zmienić obraz 

całej sytuacji o 180 stopni. Powieść jest również 

przepełniona mądrymi cytatami, które warto 

wziąć sobie do serca i wprowadzić do życia. 

Chociaż nie jest to typowa historia z mocno 

widocznym morałem, można z niej wynieść 

naprawdę sporo wartościowych rzeczy. Trzeba 

też docenić umiejętności i kreatywność autorki. 

Nie będę ukrywać, że po przeczytaniu jej 

innych dzieł naprawdę się zakochałam i jest ona 

moją ulubioną pisarką. Tworzy ciekawe historie 

i przekazuje w nich wiele mądrości, jednak nie 

robi tego na siłę, a naturalnie i często w 

humorystyczny sposób. Dodatkowo wymyśliła 
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ona świat, w którym toczy się cała akcja, 

państwa, kultury oraz języki i jest to wykonane 

po prostu po mistrzowsku. Tak samo jak mapki 

znajdujące się na początku, które sprawiają, że 

wszystko jest znacznie bardziej przejrzyste. 

Grzechem byłoby nie wspomnieć też o bardzo 

estetycznej okładce i ogólnie całym wydaniu. 

Brzegi kartek są czarne, a na początku każdego 

rozdziału znajduje się piękna grafika. 

Naprawdę nie widzę wad tej książki i nie wiem, 

czy kiedykolwiek znajdę coś równie 

zabawnego, inspirującego, wartościowego 

i angażującego równocześnie. Muszę jednak 

ostrzec, żebyście nie sugerowali się pierwszym 

rozdziałem, ponieważ praktycznie nie ma on 

związku z dalszą treścią.   

Jestem przeszczęśliwa, ponieważ wkrótce na 

Netflixie pojawi się serial na podstawie 

„Szóstki Wron”, a także innych książek 

Bardugo z tego samego uniwersum. Mam 

nadzieję, że go nie zepsują, chociaż co do 

obsady mam mieszane odczucia.  

Myślę, że każda osoba znajdzie we Wronach 

coś dla siebie, a jeśli ktoś lubi brutalną 

fantastykę jak ja, to już w ogóle. Kontynuacja, 

czyli „Królestwo Kanciarzy” jest równie dobra, 

doskonale zamyka wszystkie wątki 

i bynajmniej nie rozczarowuje.   

 Hanna Pontus, 8 b  

DALEJ NIŻ NIEEBO. TY I 

WSZECHŚWIAT. 

Jeśli chcesz udać się w podróż po Układzie 

Słonecznym, a nawet całym Wszechświecie, 

nie ruszając się z ulubionego fotela, to ta 

książka jest zdecydowanie dla Ciebie.  

Dara O Brain wyjaśnia w niej wszystko, co 

tylko możesz sobie wymarzyć o kosmosie. 

Poczynając od pytań o tym, jak żyje się w 

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, poprzez 

to, jak jest na Merkurym, aż do pytań, jak wielki 

jest Wszechświat, oraz jak jest w czarnej 

dziurze.   

Wiesz, co to supernowa? A może ciemna 

materia? A co to zakrzywienie 

czasoprzestrzeni? Nie wiesz? To kolejny powód 

do tego, by przeczytać tę lekturę.    

Autor w bardzo prosty, jak i zabawny sposób 

wyjaśnia trudne pojęcia, tak że może je 

zrozumieć każdy, kto tylko odważy się 

przeczytać. Książka zawiera dużo 

interesujących faktów i ciekawostek.   

Serdecznie polecam!  

Małgorzata Tomczak, 7d  

  

Ze sportu  

 

Prawa, lewa…wyskok!  

Kiedy wchodzę na boisko, jest to dla mnie inna 

rzeczywistość. Skupiam się wtedy na tym, aby 

jak najlepiej zagrać – myślę, jak zagrać akcję, 

bo mamy tylko 24 sekundy, a trzeba też grać 

zespołowo. Na boisku jestem inna. Po prostu 

czuję, że muszę jak najlepiej zagrać i walczyć o 

każdą piłkę, każdy punkt. Na treningu czy na 

meczach daję z siebie wszystko. Nieraz 

przychodziły momenty, w których chciałam się 

poddać, ale wtedy właśnie należało się podnieść 

i iść dalej.    

Dostanie się do kadry jest dla mnie dużym 

osiągnięciem, ponieważ  daje ono bardzo wiele 

możliwości: przede wszystkim poznania 

nowych osób i nauczenia się wielu wspaniałych 

rzeczy. Właśnie te rzeczy dają motywację do 

dalszych działań. Cieszę się, że mogę się uczyć 

i trenować z najlepszymi.   

Wszystko dzięki wsparciu rodziców i siostry, 

ale szczególnie dzięki trenerowi i koleżankom 

z zespołu. Obozy z dziewczynami to jest coś 

wspaniałego! Tym bardziej, że jesteśmy taką 

małą rodzinką, która się wspiera.   
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Koszykówka nauczyła mnie przede wszystkim 

kontaktu z ludźmi, grania zespołowo, pokazała 

mi też to, że trzeba się starać nawet przy 

najmniejszych rzeczach. Wprowadziła w moje 

życie dużo dyscypliny – należy zawsze uczyć 

się wcześniej, bo w weekendy są mecze. Na 

początku było trudno pogodzić naukę ze 

sportem, ale się udało. Pamiętajcie, nie warto 

się poddawać - warto pracować ciężko 

i korygować błędy.   

Tę dyscyplinę można trenować samemu nawet 

na boisku lub w klubie z trenerami. Bardzo 

polecam ten sport!       

Ewa Konwinska, 6 d   

KĄCIK MATEMATYCZNY 

A to ciekawe? Podczas rozwiązywania 

krzyżówek mózg zużywa dużo energii, czyli 

spala również kalorie. Naukowcy na podstawie 

badań przeprowadzonych przez Tima 

Forrestera (eksperta od gier umysłowych) 

znaleźli sposób na pozbycie się zbędnych 

kalorii bez wysiłku fizycznego. A wszystko za 

sprawą krzyżówek. Ich zdaniem godzina 

rozwiązywania łamigłówek pozwala spalić 

równowartość kalorii zawartych w jednym 

ciastku. Zatem zawsze, gdy zmuszamy nasz 

mózg do intensywnego wysiłku 

intelektualnego, w naszym organizmie są 

redukowane kalorie. 

Rozwiązania poniższych łamigłówek pojawią 

się w kolejnym numerze Szkolniaczka. 

Julia 

Hybiak 
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