Nr 2/2019/2020
marzec / kwiecień

W najnowszym numerze między innymi:
Domowa szkoła ........................ 2
Dni Otwarte ............................. 3
Nasz DOM – Ziemia ................ 6
Mózg – centrum dowodzenia ... 7
Matematyka jest πękna .......... 9
Czekoladowe „szczęście” ...... 10
Zawód – dentysta ................... 13
Niezapomniane baśnie […] ... 15
… i inne

Święta Wielkanocne, na które tak niecierpliwie
czekaliśmy, już za nami. Na pewno na naszych
świątecznych, pięknie przystrojonych stołach
nie zabrakło tradycyjnych potraw – białego
barszczu czy jajka. Być może w domu
rozchodził się dobrze znany z dzieciństwa
zapach świeżo upieczonej babki lub mazurka.
I choć w tym roku, w trosce o siebie i nasze
rodziny, spędziliśmy te świąteczne dni w domach, może w oddaleniu od tych,
którzy zazwyczaj nam towarzyszą, to jednak jesteśmy przekonani, że nasi bliscy
byli razem z nami bardziej niż kiedykolwiek.
Aleksandra Wicińska
Niech ciepło życzeń, które sobie składaliśmy, towarzyszy nam każdego dnia,
a piękno otaczającego świata – nieustannie zachwyca.
Zespół redakcyjny wraz z opiekunami

Tęsknię za szkołą… Niewiarygodne? Prawdziwe!
Od połowy marca wszystkie szkoły są zamknięte. Sytuacja
związana z panującą pandemią koronawirusa zmusiła nas
do pozostania w domach. Nasza szkoła mimo wszystko dba
o to, abyśmy mogli się uczyć – pomagają w tym
nauczyciele i platforma Teams, która umożliwia
prowadzenie lekcji online czy kontakt na czacie. Planuje
się, że takie nauczanie potrwa aż do 27 kwietnia, choć termin ten może się zmienić.
Pamiętajmy więc o zasadach higieny, myjmy często ręce i przestrzegajmy zaleceń
związanych z naszym bezpieczeństwem, abyśmy mogli szybko pokonać chorobę.
Wszyscy musimy przyzwyczaić się do nowej sytuacji
i nowego, zdalnego sposobu uczenia. Poza tym tęsknimy
za koleżankami i kolegami, za spotkaniami w gronie
przyjaciół i swobodą, której często nie zauważaliśmy,
a może nie docenialiśmy. Brakuje nam zgiełku szkolnych
korytarzy i rozmów z nauczycielami. Nasze domy
zamieniły się w sale lekcyjne, a nawet, dla naszych
rodziców – w miejsca pracy
Życzymy wszystkim dużo zdrowia! Nie martwcie się – damy radę!
Kornelia Staniec

Może za jakiś czas…
Hej! Słyszeliście? Otworzyli szkołę!
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W dniach 24-28 lutego odbywały się w naszej szkole
Dni Otwarte. Z tej okazji gościliśmy przedszkolaków
i ich opiekunów z miejskich przedszkoli. Jak co roku,
na gości czekało wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie
szkoły i przedstawienie przygotowane przez uczniów
klasy IV a pod opieką p. Agaty Gołofit. We wtorek
25 lutego odbyło się spotkanie dyrekcji i grona
pedagogicznego z rodzicami i ich pociechami,
na którym przedstawiono bogatą ofertę edukacyjną
naszej szkoły. Ponadto maluchy mogły obejrzeć część artystyczną i uczestniczyć
w zabawach przygotowanych specjalnie dla nich: tańcach, warsztatach
muzycznych, zajęciach plastycznych, pokazach i doświadczeniach naukowych.
Goście z zainteresowaniem oglądali także kronikę szkolną, w której zapisano
historię naszej „Szóstki”. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowanki,
balony i dyplomy. Mamy nadzieję, że we wrześniu maluchy wrócą do naszej szkoły
już jako pierwszoklasiści. Serdecznie zapraszamy!

Pod takim hasłem 2 marca 2020 r. odbyło się spotkanie poświęcone działalności
Szkolnych Kas Oszczędności, w którym udział wzięli najmłodsi uczniowie
„Szóstki”. Mieliśmy także przyjemność gościć Panią Marzenę Szymańską,
przedstawiciela PKO BP S.A., oraz Panią dyrektor Monikę Kuśmierz. W czasie
spotkania uczniowie klas I zapoznali się z działalnością SKO w naszej szkole oraz
dowiedzieli się, w jaki sposób mogą założyć internetowe Konto dla Ucznia,
otrzymali również upominki ufundowane przez PKO BP S.A. Trzeba podkreślić,
że nasza szkoła już od wielu lat wykazuje się aktywnością i pomysłowością
w popularyzacji oszczędzania, czego dowodem jest otrzymana po raz kolejny
III nagroda w Etapie Regionalnym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności.
Spotkanie uprzyjemnił występ uczniów klasy I b. Opiekunkami SKO w naszej
szkole są Pani Anna Jasińska i Pani Renata Nowak.
p. Anna Jasińska

Maja Michalczewska
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Corocznie 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.
Szacuje się, że podczas II wojny światowej było ich od 120 do 180 tysięcy.
Członkami grup konspiracyjnych nie byli tylko dorośli mężczyźni, lecz także
młodzi chłopcy w wieku około 16 lat, czyli niewiele starsi od nas. Do Żołnierzy
Wyklętych należeli m.in. Hieronim Dekutowski „Zapora” i Witold Pilecki
„Witold”. Co ciekawe, w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej znalazła się
także kobieta, mianowicie 18-letnia Danuta Siedzikówna, pseudonim ,,Inka’’.
Narodowy Dzień Żołnierzy wyklętych został w naszej szkole uczczony apelem,
na którym gościliśmy p. dyrektor, przedstawicieli samorządowych oraz historyka,
p. Jarosława Cybulaka, który jest działaczem Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej. W apelu wystąpili również nasi chórzyści, śpiewając piękne pieśni
patriotyczne. Ponadto w czasie spotkania został rozstrzygnięty konkurs historyczny
,,Żołnierze Wyklęci”.

Oto wyniki:
W kategorii plastycznej:
I miejsce – Aniela Żuber, kl. 7a
II miejsce – Filip Spryszak, kl. 5a
III miejsce – Julia Skibniewska, kl. 6b
W kategorii test historyczny:
I miejsce – Aleksandra Banach oraz Jakub Igras, kl. 7c
II miejsce – Adrian Rosły, kl. 7c
III miejsce – Karol Piłat, kl. 7a

Przełom marca i kwietnia to czas, kiedy w sposób
szczególny pochylamy się nad problemami naszej
planety. Przypominają nam o nich święta:
Światowy Dzień Wody (22 marca), Światowy
Dzień Geografia (4 kwietnia) i Światowy Dzień
Ziemi (22 kwietnia), które zostały ustanowione
przede wszystkim po to, aby uświadomić ludziom,
że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz
globalny dom.
Ziemia to cenny dar – nasze schronienie, źródło pożywienia i miejsce do życia,
dlatego powinniśmy o nią dbać: nie zaśmiecać jej, segregować odpady,
minimalizować emisję zanieczyszczeń, rozważnie korzystać z surowców
naturalnych. W Dniu Ziemi na całym świecie tysiące stowarzyszeń ekologicznych
organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska
naturalnego. Ich celem jest edukacja ekologiczna dotycząca problemów
związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem,
wymieraniem gatunków czy brakiem wody. Niestety
światowe zasoby wody kurczą się w wyniku
globalnego ocieplenia, rozwoju przemysłowego
i zanieczyszczeń. Obecnie ponad miliard ludzi
na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej
wody pitnej. Coraz większe obszary naszej planety
dotyka susza, która niszczy plony i powoduje straty
gospodarcze.
Zachęcamy każdego, aby dbał o środowisko, którego jesteśmy częścią, i włączył
się w ideę walki o nasz wspólny dom, którym jest Ziemia.

Gratulujemy!

Paniom uczącym w naszej szkole geografii życzymy wszystkiego NAJ!
Natalia Capała
Kaja Walczyk

Irena Wesołowska
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W 1998 r. po raz pierwszy obchodzono na świecie, także w Polsce, Europejski
Dzień Mózgu. Lata 90. ubiegłego wieku zostały nawet nazwane „dekadą mózgu”,
ponieważ właśnie w tym czasie nastąpił gwałtowny rozwój badań w tym zakresie.
Okazało się, że dotychczas posiadana wiedza jest niewystarczająca, a mózg –
centrum dowodzenia naszego organizmu – kryje jeszcze wiele tajemnic. Lepsze
poznanie jego budowy i funkcjonowania może prowadzić chociażby do stworzenia
skuteczniejszych metod leczenia różnych chorób. Dlatego też z okazji
Europejskiego Dnia Mózgu, który przypada 18 marca, organizowane są wykłady,
konferencje i warsztaty z udziałem specjalistów z dziedziny neurologii, psychiatrii,
neurobiologii i neurofizjologii, których celem jest pogłębianie i propagowanie
wiedzy o tym jakże ważnym organie naszego ciała.
Agnieszka Witek
Mózg, który kieruje wszystkimi czynnościami naszego organizmu, jest również
odpowiedzialny za mowę. Każdy z nas uczył się jej stopniowo od najmłodszych lat
i dziś łatwo zapomnieć, że mówienie „capka” zamiast „czapka” było naszą
codziennością. Są jednak osoby, które z różnych powodów nie potrafią lub nie
mogą wypowiadać się poprawnie, dlatego z pomocą przychodzi logopeda.
To specjalista, który powinien być kojarzony nie tylko z leczeniem zaburzeń mowy.
Coraz częściej logopedzi współpracują z osobami, które na co dzień wykorzystują
głos w swojej pracy, czyli z dziennikarzami, reporterami, politykami, aktorami
i celebrytami. Umiejętność pięknego mówienia z zachowaniem prawidłowej
artykulacji i dykcji była doceniana już w starożytności, a dziś jest postrzegana jako
zaleta, coś, co może być naszą wizytówką.
W Dniu Logopedy przypadającym 6 marca obchodziła swoje święto Pani
Agnieszka, która w naszej szkole prowadzi zajęcia logopedyczne. Pamiętamy
i życzymy samych sukcesów!
Czy wiesz, że…
Przy normalnym tempie mowy (tj. czternaście dźwięków na sekundę) potrzeba
około 140 000 zdarzeń neuromięśniowych na sekundę.
Agnieszka Witek
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12 marca obchodziliśmy Dzień Matematyki. Istnieje powiedzenie, że matematyka
to królowa nauk. Dlaczego? Bez matematyki po prostu nie da się żyć. Żeby
sprawdzić, która jest godzina, patrzymy na zegarek, na którym są liczby.
W sklepach płacimy określoną kwotę i otrzymujemy resztę. Projektujemy,
budujemy, zarządzamy, wykorzystując skomplikowane matematyczne obliczenia.
Jak widać bez matematyki ani rusz!

Chyba najbardziej popularna matematyczna liczba to Pi, której święto
przypada 14 marca. Inna nazwa liczby, ludolfina, pochodzi od imienia
holenderskiego matematyka Ludolfa van Ceulena, który w 1610 roku
obliczył liczbę Pi z dokładnością do 35 liczb po przecinku. Z liczbą Pi
ludzie spotkali się już w starożytności. Pierwsze źródła dowodzące świadomego
korzystania z własności liczby Pi pochodzą ze starożytnego Babilonu.
Babilończycy uważali, że obwód koła niewiele różni się od obwodu sześciokąta
wpisanego w niego i przyjmowali π ≈ 3. Świadczą o tym niemal wszystkie teksty
utrwalone na glinianych tabliczkach. Liczba Pi w przybliżeniu to 3,14. Jest stałą
matematyczną, której nawet komputer z gigantyczną pamięcią dyskową nie mógłby
zapamiętać. Liczba Pi powszechnie jest zapisywana grecką literą π. Symbol ten
wprowadził William Jones w 1706 roku.

Kto z nas nie lubi czekolady? Jest
tak popularna, że nawet doczekała
się swojego święta, które przypada
12 kwietnia. Produkty czekoladowe,
jakie znamy ze sklepowych półek,
wytwarza się z nasion kakaowca,
a rocznie na czekoladowe przysmaki
wydajemy aż (uwaga!) 7 miliardów.
Interesujące jest to, że smak czekolady znali już Aztekowie i Majowie, ale na
pierwszą tabliczkę czekolady trzeba było czekać kilkaset lat. Czekolada ma wiele
zalet, a jej spożywanie przynosi ogromne korzyści dla naszego organizmu,
np. dobrze wpływa na układ krążenia i pracę mózgu, a także poprawia nastrój,
co doceniają w szczególności kobiety. Dzieje się tak, ponieważ czekolada zawiera
ważne składniki, takie jak magnez, potas i wapń, i co najważniejsze – wspomaga
wydzielanie endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia. Nie można zapominać o tym,
że po prostu jest pyszna i chyba nie ma osoby, która potrafiłaby się jej oprzeć.
Maja Michalczewska

π = 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097…
I tak można w nieskończoność…
Wszystkim Paniom uczącym w naszej szkole matematyki życzymy satysfakcji
z pracy i sukcesów!
Blanka Przerwa
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Drodzy Ósmoklasiści! Przed Wami egzamin kończący naukę w szkole
podstawowej. Przypominamy, aby nie zostawiać nauki na ostatnią chwilę. A przed
egzaminem – odrobina czekolady i spacer. Trzymamy za Was kciuki i życzymy
powodzenia!
Maja Michalczewska
„Sprawdziany”
W szkole często się pojawiają
Dzieciom życie wciąż utrudniają
Chyba już wiecie co to może być
To góra sprawdzianów nie pozwala żyć
Ten cały stres i nauka
Przechodzi z dziadka na wnuka
Uczenie się nocami całymi
I dniami przez to straconymi
Któryś leń gałę dostanie
A dobry uczeń pochwali się mamie
Bo sukces bardzo uszczęśliwi
Dostałeś szóstkę? Co tu się dziwić?
Agnieszka Witek
(praca autorska)

Przyjaciółki spakowały swoje plecaki. Zastanawiały się tylko, w jaki
sposób przedostaną się do fantastycznej krainy, o której Iza czytała w książce
swojego wujka. Dziewczynka poszła na strych, gdzie w jednym z wielu pudełek
leżały stare zabawki i książki. Dobrze jednak pamiętała, gdzie szukać. Wzięła
książkę i zeszła do pokoju. Książka była oprawiona w starą, ale wciąż jeszcze
piękną skórę. Iza przerzuciła kilka kartek i odnalazła mapę. Dziewczynki
odruchowo przeczytały napis znajdujący się pośrodku: „Diament Jednorożca”.
W tej samej chwili wszystko wokół zaczęło wirować. Zanim Nadia i Iza zdołały
zorientować się, co się dzieje, książka dosłownie wciągnęła je w swój świat.
Iza pierwsza odważyła się otworzyć oczy. Zobaczyła zielone wzgórza
pokryte kwiatami.
– Poszło szybciej niż myślałam – stwierdziła Nadia z dziwnym jak na te
okoliczności rozbawieniem. – Nie musimy martwić się o podróż.
– Podziwiam twój optymizm, naprawdę… – westchnęła Iza. – Nie traćmy czasu,
musimy dojść na miejsce przed zachodem słońca.
Dziewczynki pozwalały kierować się mapie. Mijały opuszczone jaskinie,
gęste zagajniki i skalne przepaście. Podążały w kierunku groty jednorożca.
– Iza, ile jeszcze będziemy szły? Możemy zrobić sobie przerwę? – spytała
błagalnym głosem Nadia.
– Przestań marudzić – odpowiedziała, słysząca to pytanie po raz setny, trochę
poirytowana Iza. – Już niedaleko, zaraz zrobimy krótką przerwę.
– Nie wiem, jak dam radę przejść choćby kilometr. Padam z nóg! – marudziła
Nadia.
Przyjaciółki tak bardzo były zajęte rozmową, że początkowo nie zauważyły
kryjącej się za załamaniem skalnym dziwnej istoty, która z zaciekawieniem im się
przyglądała. Nagle Nadia przestała narzekać, otworzyła szeroko oczy i nerwowo
zaczęła szarpać koleżankę za rękaw.
– Nie przeszkadzaj, muszę sprawdzić, czy się nie zgubiłyśmy – krzyknęła Iza,
wpatrując się w mapę. Kiedy podniosła głowę, ujrzała przed sobą jednorożca. Mapa
wypadła jej z rąk… (cdn.)
Blanka Przerwa
(praca autorska)
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5 marca obchodziliśmy Dzień Dentysty i Dzień Teściowej. Ciekawa zbieżność…
Bez wątpienia wszyscy lubimy wizyty u dentysty…
Każdy z nas ma swojego
stomatologa, którego odwiedza częściej lub rzadziej. Nam udało się porozmawiać
z dwojgiem lekarzy, którzy opowiedzieli o swojej pracy.

DD: Samo leczenie zębów jest przyjemne i przynosi OGROMNĄ satysfakcję.
Niestety towarzyszy temu duży stres związany z presją czasu. Nie wszyscy
pacjenci rozumieją, że w każdy zabieg wkładamy duże starania, czasem coś się
komplikuje i przedłuża, co powoduje opóźnienia, a czasami niezadowolenie
samych pacjentów.
JS: Ciągle się Państwo uczą i jeżdżą na szkolenia. Czy to się Państwu podoba?
D2: Cóż, czasami nie mamy ochoty wyjeżdżać, ale musimy cały czas poszerzać
swoją wiedzę. Najważniejsze, że zawsze wracamy zadowoleni, bo uczymy się
czegoś nowego. Po szkoleniu jest tak, jakby ktoś nauczył cię, jak przejść
kolejny poziom w superfajnej grze komputerowej.
JS: Czy gdyby Państwo mogli jeszcze raz dokonać wyboru zawodu, byłby on taki
sam czy może inny?
D1: Zdecydowanie tak.
D2: Wolałbym być gwiazdą rocka albo sławnym aktorem.
JS: Jak Państwo myślą, dlaczego dentyści i teściowe mają wspólne święto?
DD: Bo każdy się ich boi i stara unikać.
JS: Dobrze, że wszyscy potrafimy z tego żartować. Bardzo dziękuję za rozmowę.
DD: Dziękujemy i oczywiście zachęcamy do tego, aby dbać o swój uśmiech.
Julia Skibniewska

JS: Co najbardziej podoba się Państwu w tym zawodzie?
D1: Największą przyjemność odczuwam, kiedy pacjent, który miał bardzo
zniszczone zęby, kończy leczenie i wychodzi z mojego gabinetu z pięknym
uśmiechem.
JS: Czy jest coś, co Państwa denerwuje, złości?
D1: Tak – rodzice, którzy nie dbają o zęby swoich dzieci, a potem dziwią się,
że pojawiła się próchnica, którą niestety trzeba leczyć, bo przecież sama nie
zniknie jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki.
JS: Dlaczego zostali Państwo dentystami?
DD: Kiedy jeszcze chodziliśmy do szkoły i obserwowaliśmy naszych dentystów,
wydawało nam się, że jest to przyjemna i bezstresowa praca przy muzyce
lecącej z radia.
JS: Czy teraz Państwo nie myślą tak o swojej pracy?
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Ile szczoteczek do zębów ma dentysta?
Sto ma, to logiczne! 😊
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Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci to
coroczne święto obchodzone 2 kwietnia. Data nie jest
przypadkowa – właśnie tego dnia w 1805 r. urodził się
Hans Christian Andersen. To duński pisarz i poeta,
który znany jest przede wszystkim jako autor pięknych
baśni, m.in. „Brzydkiego kaczątka”, „Calineczki”,
„Dziewczynki z zapałkami”, „Królowej Śniegu” czy
„Księżniczki na ziarnku grochu”, które czytane są na
całym świecie i przez wszystkich, zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Czy pamiętacie, jak przed snem sięgaliście po książkę albo prosiliście rodziców lub
dziadków, aby Wam poczytali na dobranoc? Chyba każdy z nas zna to przyjemne
uczucie, kiedy wchodzi się do magicznego świata wyobraźni i przeżywa przygody
razem z ulubionymi bohaterami. Nasi rodzice, dziś zapracowani i zajęci
codziennymi sprawami, na pewno wciąż pamiętają swoje pierwsze książki, a wśród
nich niezwykłe baśnie. Bo kto by nie znał malutkiej Calineczki i wzruszającej
historii o brzydkim kaczątku, które zamienia się w pięknego łabędzia.
Agnieszka Witek
„[…] – Jakiż to piękny kwiat! – powiedziała kobieta
i pocałowała śliczne, czerwone i żółte płatki. I w chwili
kiedy składała ten pocałunek, rozległ się jak gdyby
wystrzał i kwiat otworzył się od razu. Był to prawdziwy
tulipan, ale w środku kwiatu siedziała na zielonym słupku
maleńka dziewczynka, śliczna i delikatna. Miała nie
więcej niż cal wysokości i dlatego nazwano ją Calineczką.
Pięknie polakierowana łupina włoskiego orzecha służyła
jej za kołyskę, błękitne płatki fiołków zastępowały
materac, a płatek róży – kołdrę.”
Hans Christian Andersen, „Calineczka”
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Zespół redakcyjny:
Natalia Capała
Maja Michalczewska
Blanka Przerwa
Julia Skibniewska
Kornelia Staniec
Kaja Walczyk
Irena Wesołowska
Aleksandra Wicińska
Agnieszka Witek

Miło nam poinformować, że szczęśliwym nabywcą
„Złotej Gazetki” jest Szymon Miękina z klasy VI d.
Nasz kolega otrzymał nagrodę książkową.
Miłego czytania!
Gratulujemy!

Gościnnie:
p. Anna Jasińska
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Opieka literacka: p. Małgorzata Panek
Kornelia Staniec
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Opieka graficzna: p. Monika Żuber

