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Wstępniak    
Wiosna, wiosna… Kto nie lubi wiosny? To prawda, jest trochę komarów   

i much, a będzie ich jeszcze więcej ☺. Ale natura budzi się do życia – ptaszki 

śpiewają, trawa robi się zielona i kwiatki zdobią ziemię. Niestety mogliście 

ostatnio zauważyć, że mamy problem z tą wiosną. Niby mrozu nie ma, ale 

specjalnie ciepło też nie jest. A kiedy już słoneczko świeci, zaczyna padać 

deszcz, grad i ostatecznie śnieg. I znowu słońce wychyla się zza chmurki, i już 

ciepełko za rogiem, po czym to samo. A kiedy zaczyna się wiosna? Odpowiecie 

pewnie, że 21 marca. I macie rację, jest to pierwszy dzień kalendarzowej 

wiosny. A czy są jeszcze jakieś inne? Oczywiście! Oto wszystkie rodzaje 

wiosen:  

1. Astronomiczna zaczyna się podczas równonocy wiosennej i trwa do 

przesilenia letniego. W tym roku rozpoczęła się 20 marca o godzinie 10:37, 

wejściem Słońca w znak Barana, w momencie zrównania się dnia z nocą. 

2. Fenologiczna, czyli początek okresu wegetacyjnego oraz rozpoczęcie 

kwitnienia krokusów i przebiśniegów. Na różnych obszarach zaczyna się  i trwa 

w innym terminie.  

3. Kalendarzowa, dostosowana do kalendarza arabskiego 21 marca i jest           

to termin stały.  

4. Meteorologiczna zaczyna się 1 marca i obejmuje miesiące: marzec, kwiecień   

i maj.  

5. Klimatologiczna zwana też termiczną, rozpoczyna się w Polsce wówczas, gdy 

średnia temperatura oscyluje pomiędzy 5 a 10 stopni. Trwa od 30 dni na 

wschodzie do 35 dni na zachodzie kraju. 

 A teraz, gdy już wiemy, jakie rodzaje 

wiosen rozróżniamy, wyjdźmy na zewnątrz, 

pooddychajmy świeżym powietrzem               

i miejmy nadzieję, że ta pora roku zostanie     

z nami jak najdłużej.  

Zuzana 
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Obserwuję świat     
Z obecnej obserwacji dzisiejszego świata, która dotyczy głównie Covid-

19 mogę zauważyć pozytywy i negatywy. 

          Pozytywnych cech pandemii Covida jest bardzo mało, prawie 

wcale, jedynie uczy nas ta sytuacja  odpowiedzialności za zdrowie i życie nasze 

oraz innych ludzi, natomiast negatywów  jest o wiele więcej.  

• Nie wszyscy noszą maseczki, 

• Nadchodzące Święta Wielkanocne spędzimy z ograniczoną liczbą osób, 

• Przechodzimy różne załamania psychiczne, 

• Trwa nauczanie zdalne itp. 

          Moim zdaniem obecna sytuacja, która trwa i będzie trwać jeszcze dłużej, 

może zostawić po sobie różne uszczerbki nie tylko na zdrowiu oraz pozostanie 

na długo w naszej pamięci. 

Asia Piłkowska kl. 7j 
 

Marcowe próbne egzaminy dały nieco do myślenia naszym ósmoklasistom. 
Liczy się nie tylko wiedza, ale rozsądne, logiczne myślenie. Na polskim trzeba 
pamiętać, by wypracowanie miało tych regulaminowych 200 słów, na angielskim 
uważnie słuchać nagrania, a na matematyce nie pomylić plusa z minusem  (ostatnie 
to żart!).  

Wyciągnijcie własne wnioski, które będą pomocne w maju. Trzymamy za Was 
kciuki! Powodzenia! /red./ 

 

 

Załóż kolorowe skarpetki! Świętujemy Światowy Dzień  

Osób z Zespołem Downa 
21 marca jest szczególną datą.. obchodzimy wtedy m.in. pierwszy 

dzień wiosny, Dzień Wagarowicza  ;), Światowy Dzień Lasu i jeszcze kilka 

innych nietypowych świąt. 

Od 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu 

Downa 21marca został okrzyknięty Światowym Dniem Osób z Zespołem 

Downa. W tym dniu zakładamy kolorowe skarpetki nie do pary. Ten 

symboliczny gest ma przypomnieć społeczeństwu, że między nami żyją 

osoby, które na co dzień zmagają się z poczuciem odrębności                          

i niedopasowania. 

W Polsce żyje ponad 60 tys. osób z zespołem Downa - uczą się, pracują, 

marzą i kochają. Są to ludzie z niepełnosprawnością intelektualną, zmagający 

się z kłopotami zdrowotnymi, ograniczeniami i przeszkodami w życiu 

codziennym. To wspaniałe osoby, prawdomówne, szczere, radosne. Chętnie 

wyrażające swoje  uczucia, dzielące się  tym, co mają w nadmiarze – radością. 

Zespół Downa to choroba wywołana pewną anomalią genetyczną, 

znaną jako trisomia chromosomu 21. Zespół Downa sprawia, że dotknięta 

nim osoba posiada obniżone zdolności intelektualne. Charakterystyczne są 

też zmiany fizjologiczne, jak na przykład migdałowaty kształt oczu, które 
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wydają się być nieco opuchnięte. Innym szczegółem jest nieco grubszy , 

wystający język. Osoby z zespołem Downa postrzegane są jako bardziej 

naturalne, odznaczają się większą autentycznością, wrażliwością                   

i bogactwem emocjonalnym. Są one bardziej skłonne dostrzegać dobro 

otaczającego je świata, co sprawia, że tworzą bogatsze relacje z innymi.  

Co możemy zrobić, aby osobom z Zespołem Downa żyło się lepiej? 

Przede wszystkim, nie kierujmy się stereotypami, pozwoli nam to uniknąć  

popełnienia  podstawowych błędów. Nigdy nie traktujmy  jak dzieci 

dorosłych osób dotkniętych zespołem Downa! Mylimy się, okazując im 

litość i nie pozwalając na zwyczajny, normalny kontakt.  

Wielokrotnie słyszymy komentarze wypowiadane na widok osoby                

z Zespołem Downa w rodzaju: “Jaka szkoda”, „Taki miły człowiek 

…szkoda, że chory”.  Reakcje tego rodzaju pokazują jednak 

poziom ignorancji osoby, która je wypowiada, nie należy bowiem 

traktować nikogo z politowaniem! Niezależnie od tego jacy jesteśmy, od 

warunków w jakich żyjemy, nie ma dwóch takich samych osób. Fakt ten 

pokazuje nam konieczność poznawania każdej jednostki indywidualnie. 

Musimy odrzucać przy tym pokusę, by kogoś oceniać, szufladkować, 

niezależnie od tego czy mówimy o osobie chorej, czy zdrowej.  

Budujmy świat, w którym królować będzie tolerancja, wzajemny 

szacunek oraz integracja. Bądźmy otwarci na inność, szczerzy i tolerancyjni!  

 

 
Eliza Supińska 

Lidia Bogdańska 

https://jestesmama.pl/niemowleta/usmiech-niemowlaka-wielki-krok/
https://pieknoumyslu.com/ignorancja-rodzi-ignorancje/
https://sjp.pwn.pl/sjp/szufladkowac;2527335.html
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Bądźmy zdrowi i bezpieczni 
Bezpieczni w sieci – jak rozważnie korzystać z Internetu? 

Na czym polega bezpieczeństwo w sieci? Czy w internetowym gąszczu 

możemy czuć się bezpiecznie? Zdecydowanie warto poszukać odpowiedzi        

na   te i podobne pytania? Pamiętajmy wszakże, że „w Internecie nic nie ginie”!  

Korzystając z przestrzeni internetowej, powinnyśmy przestrzegać kilku 

podstawowych zasad: 

• Wrzucając filmy bądź zdjęcia na strony internetowe lub portale 

społecznościowe, musimy upewnić się czy dany film lub zdjęcie są 

odpowiednie. Zadbajmy o to, by nie naruszać czyjeś prywatności! 

Nie obrażajmy innych użytkowników Internetu, np. wyśmiewając 

ich poglądy lub przekonania. 

• Pamiętajmy, w Internecie czyha na nas wiele niebezpieczeństw! 

Może zdarzyć się, że ktoś nieuczciwy poluje na nasze dane 

osobowe, chce wyłudzić od nas pieniądze, zdobyć cenne dla niego 

informacje. 

Jak się przed tym uchronić? Nie klikajmy w nieznane linki, nie 

otwierajmy podejrzanych wiadomości, np. „wygrałeś samochód, 

wejdź w link, aby wypełnić formularz”. Niestety  nie wiemy, co się 

stanie po wejściu w podobny link,  dlatego nie warto igrać                

z ogniem!  

• W celu ochrony danych i informacji przechowywanych na naszym 

komputerze powinniśmy instalować tzw. antywirusy. Nie daje nam 

to stuprocentowej pewności, że nic się nie stanie naszym 

urządzeniom. Zdecydowanie jednak będziemy spokojniejsi, 

posiadając tego typu oprogramowanie.  

• Nigdy nie podawajmy swoich danych prywatnych innym 

użytkownikom Internetu. Niestety w social mediach możemy 

natknąć się na osoby udające kogoś innego. Nigdy nie wiadomo, 

kto znajduje się po drugiej stronie. Ktoś, kto podaje się za naszego 

rówieśnika, może okazać się niebezpiecznym przestępcą! 

• Korzystajmy z  aplikacji przeznaczonych dla naszego przedziału 

wiekowego. Nie wszystkie treści są odpowiednie dla dzieci              

i młodzieży. Pamiętaj bezpieczeństwo przede wszystkim!!! 

Przygotował 

Samorząd Uczniowski 
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Złote myśli o… pomocy 
Pomoc- czyli działanie podjęte dla dobra innej osoby 

w jakiejś sytuacji. 

,,Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”  

Jan Paweł II 

,,Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz 

przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi”   

Jan Paweł II 

,,Cokolwiek dobrego uczynimy naszemu bliźniemu, zyskuje na tym nasza dusza”  

Antonio Rosmini-Serbati  

,,Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli”  

John E.Southard 

,,Kto ma silną wolę i silną chęć służby ludziom, temu życie pięknym będzie snem choćby, 

droga do celu była poplątana a myśli niepokojące”  

Janusz Korczak 

,,Ktokolwiek potrafi dawać z siebie jest bogaty”              

Erich Fromm 

,,Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”             

ks. Mieczysław Maliński 

,,Najpewniejszym sposobem na uczynienie sobie życia przyjemnym jest uprzyjemnianie  

go innym”  

A. Graf 

,,Pomaganie nie jest, jak się konwencjonalnie myśli, czynem charytatywnym, który 

chwalebnie wykonać, ale nie jest źle nie wykonać; jest ono czymś, co każdy powinien zrobić”               

Peter Singer 

,,Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim 

człowiekiem”     

Seneka 

 

                                                                                                     

Dlaczego warto pomagać? 

1. Przez to, czujemy się lepiej. 
2. Sprawia to dużo satysfakcji i uśmiechu na 

twarzy naszej i drugiego człowieka. 
3. Ponieważ pomagając czynimy dobro, które 

prędzej czy później do nas wróci. 
4. Poprzez pomoc mamy lepsze 

samopoczucie. 
Czy wiedziałeś/aś że? 

W 2013 roku badacze, po analizie wyników 40 badań przeprowadzonych na 

całym świecie, stwierdzili, że wolontariat może wydłużać życie. Warto 

pomagać, ponieważ przez to świat staje się lepszy! 

Natalia Olszewska kl. 8e 
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Kącik pupila   
Wiosna puka do naszych drzwi. Milusińscy, nasze ukochane zwierzaki, 

też cieszą się, patrząc na świat dopieszczany powoli nieśmiałym jeszcze 

słoneczkiem. Warto, byśmy chętniej wychodzili z nimi na dwór (szkoda, ale 

rybek z akwarium raczej nie zabierzemy      ), zrobili porządki w legowiskach, a 

może zamienili na nowe. Pamiętajmy jednak, ze nie to miejsce będzie dla kotka 

czy pieska najwspanialsze, które mu wybierzemy, ale to upatrzone sobie przez 

niego samodzielnie. Obserwujmy zatem nasze pupile i by były szczęśliwe 

ułóżmy „poduchy” w odpowiednim miejscu. Co też ważne – nam mogą podobać 

się wzorki, kształty itp., lecz zaspokoić lepiej byłoby gust Bombonierki, Perełki 

czy Skrobka. To ma być wiosenna metamorfoza dla nich. 

My kupmy sobie nowy ciuch, a im wygodne posłanie, miseczkę, a może 

nowe smaczki do pochrupania. /bis/ 

 

Szkolny serwis informacyjny 
* 
Jak radzić sobie z emocjami oraz jak zadbać o relacje w grupie podczas zdalnego 
nauczania - to temat przewodni zajęć zdalnych prowadzonych przez Pana 
dyrektora Jarosława Chylińskiego. Na spotkanie chętnie już umówili się 
uczniowie klas 4c i 5a. Inni też mogą, zachęcamy. 

          
* 
Nasza szkoła otrzymała list zapraszający do współpracy ze Szkołą Podstawową 
im. Dobri Chintulova-Warna (Bułgaria). 
Celem ma być wymiana „dobrych praktyk pedagogicznych i doświadczeń            
w działalności dydaktyczno-wychowawczej naszych szkół” oraz z pewnością 
realizacja projektów edukacyjnych. Ciekawe, jakich? 
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*       
 

„Dziewczyny nie zmieniajcie się!” – to bardzo piękne życzenie znalazło się wśród 
wielu ciepłych słów, które skierowała w dniu 8 marca do społeczności szkolnej 
męska część Samorządu Uczniowskiego. Dziękujemy i przesyłamy buziaki 
(zdalnie :)  

                  

 
 
 
 

Serdecznie dziękujemy 

i równie piękne życzenia 

zdrowia, wiosennego 

uśmiechu  

i realizacji najskrytszych 

planów 

kierujemy do wszystkich 

Mężczyzn z okazji Ich święta   
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* 
Na zdalnej lekcji języka polskiego w klasie 4c, w ramach podsumowania cyklu 
tematów o legendach, pani wicedyrektor Joanna Ostrowska zaprosiła nauczycieli 
naszej biblioteki szkolnej z Teatrzykiem Kamishibai wraz z Legendą o Smoku 
Wawelskim. Czwartoklasiści przy okazji 
wymienili się między sobą tytułami 
ciekawych książek, które warto przeczytać. 
* 
 

Siostry Tomaszewskie 
oddały swoje długie, 
piękne włosy na cel 
charytatywny. Wspaniała postawa. Prawda, że 
uśmiechnięte buzie pięknie prezentują się w każdej 
długości włosów? Pozdrawiamy Was! 
 

* 
W dniach 17-22 lutego w naszej szkole miała miejsce akcja zbierania karmy dla 
kotów ze stowarzyszenia ,,Uszy do góry”. Bardzo dziękujemy dzieciom                    
i rodzicom za zaangażowanie i okazane serce. 

 
                                 

A cóż to za dyplom? 
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Gratulujemy 
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Moda      
Dziewczyny! Podpowiadamy, jak wystylizować się na święta wielkanocne. 

Wiadomo, warto połączyć wygodę i atrakcyjny wygląd. 
Sukienka w kwiaty? Wybierz supermodną. W tym roku hitem są przede 

wszystkim bufiaste, przeskalowane rękawy, jak w kreacjach wieczorowych            
z połowy XIX wieku. Dekolt i odsłaniająca zgrabne nogi długość dodaje sukience 
świeżego, nowoczesnego charakteru. Tegorocznym hitem dodanym do sukienki 
są też sznurowane botki z kwadratowym noskiem. A co, gdyby założyć sukienkę 
w kształcie dwurzędowej marynarki? Wiecie już, że takie też są modne. 
Optyczne „wypłaszczenie” brzuszka przyda się, bo pewnie tu i tam nam zimą 
przybyło. Spódnica o fantazyjnym kroju, a może z falbankami, ciekawy top             
i sandałki ze sznureczkami – jak w sam raz na wiosnę. 

Domodi podpowie w co się ubrać!  /internet/  Redakcja 

 
 

Rozrywki umysłowe 
                                                                                                                                                                     

Polecenie 1. 
Ułóż z rozsypanki literowej wyrazy związane z wiosną.  
z a e b i 

………………………………………… 

r m z a c e 

……………………………………….. 

n p g e i r b z e ś i 

………………………………………… 

o k r s k u y 

………………………………………… 

n b c a o i 

………………………………………… 

a ł k s a j ó k 

………………………………………… 

 

 

Polecenie 2. 
Drodzy Ósmoklasiści, mamy dla Was powtórkę przed egzaminem  ☺. 

1. Kto zdjął niemiecką tablicę z pomnika Kopernika? 
a) Jan Bytnar „Rudy” 
b) Maciej Aleksy Dawidowski „Alek” 
c) Tadeusz Zawadzki „Zośka” 

2. Kto był pierwszą osobą, którą Mały Książę odwiedził podczas swoich 
podróży? 
a) Lis 
b) Król  
c) Latarnik 

3. Za kogo wyszła Balladyna? 
a) za Kirkora 
b) za Kostryna 
c) za Pustelnika 
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4. Za co Gerwazy chciał się zemścić na rodzie Sopliców?  
a) za śmierć ukochanej 
b) za śmierć Stolnika Horeszki 
c) za podbój zamku  

5. Kim za życia był Jakub Marley? 
a) kuzynem Scrooge’a 
b) współpracownikiem Scrooge’a 
c) synem Scrooge’a 

Odpowiedzi 

Polecenie 1.  

1. Bazie 

2. Marzec 

3. Przebiśnieg 
4. Krokusy 

5. Bocian 

6. Jaskółka 

Polecenie 2. 

1. B 

2. C 
3. A 

4. B 

5. B 

Marta Szymańska, Maja Morawska, Bartłomiej Szcześniak kl. 8d 

 

Nasz ostatni dzień, Adam Silvera 

 

 Mateo, z przykrością powiadamiam cię, że 

w ciągu najbliższych dwudziestu czterech godzin 

spotka cię przedwczesna śmierć. […] w imieniu 

całego zespołu Prognozy Śmierci składam ci 

serdeczne kondolencje. Przeżyj ten dzień 

najlepiej, jak się da dobrze? 

 Zorganizowany Mateo po tym telefonie 

poszedł napisać widomości do swoich sąsiadów,  

że dziękuje za pomoc i nie trzeba już naprawiać 

kuchenki. Ubiera się i próbuje wyjść. Po chwili 

wraca. Jeszcze nie jest gotowy. 

 - Dobry wieczór. Z tej strony Victor             

z Prognozy Śmierci. […] Rufusie, z przykrością informuję, że w ciągu 

najbliższych dwudziestu czterech godzin… 

 - Dwudziestu trzech godzin […]. Dzwonisz po pierwszej. 

 Rufus nie wie czemu Prognoza Śmierci dzwoni do niego akurat teraz.      

A właściwie wie, bo bije się z chłopakiem byłej dziewczyny. Ale on nie chce tak 

umierać. I nie to go dzisiaj zabije. 

 Dlaczego chłopaki postanawiają do siebie napisać przez aplikację Ostatni 

przyjaciel? Jak spędzą swoje ostatnie godziny życia? I najważniejsze – co lub 

kto ich zabije? 

Zuzana 
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Klasyki 

 Klasyka to dzieła sztuki i literatury z różnych okresów historycznych          

i stylów uznane za doskonałe.                   Słownik Języka Polskiego PWN 

 

Klasyka to książki, które każdy chciałby znać, ale nikt nie chce czytać  

– Mark Twain. 

 

 Spełnijmy jego marzenie i zacznijmy czytać literaturę klasyczną.    

A dlaczego? Jak już powiedział nam Mark są to książki, które każdy chciałby 

znać. My jako dzieci i nastolatkowie nie zrozumiemy takich książek jak Dziwne 

losy Jane Eyre Charlotte Bronte, Duma i uprzedzenie Jane Austen czy Mistrz      

i Małgorzata Michaiła Bułhakowa. Ale możemy zabrać się za klasyki literatury 

dziecięcej. Są one tak samo ważne, chociaż niektórym mogłoby się wydawać, że 

nie, ponieważ to książki dla młodszych, ale pamiętajmy, że bez tabliczki 

mnożenia nie pójdziemy dalej. A co jest naszą tabliczką mnożenia? 

 

„Księga dżungli” i  „Druga Księga dżungli” 

Powiedzmy sobie to szczerze – wszyscy oglądaliśmy animacje Disney’a  

z 1967 roku. Hmm… To nie jest zły film. ALE. Z książki zapożyczono jedynie 

[…] bohaterów, a fabuła filmu nie ma prawie nic wspólnego z książkową 

(Wikipedia). No… więc… jak oglądaliście tylko bajkę to… nie znacie 

prawdziwych przygód Mowgliego. (Nie będę Wam opisywać co Walt zmienił. 

Jeśli jesteście ciekawi zajrzyjcie na Wikipedię.) Tak naprawdę historia chłopca 

zajmuje tylko połowę książek, a reszta opowiadań dotyczy indyjskich dżungli    

i folkloru. Nie wiedzieliście? To niemożliwe! Czy to znaczy, że nie znacie 

wyjątkowej, białej foki? Czyli nie wiecie jak tańczą słonie? A co z przyjaznym 

dla zwierząt Bhagatą? Ale chyba znacie Prawa Dżungli, nie? 

 

W kolejnym numerze „Prymuska” przybliżę „Pinokia” oraz „Mary 

Poppins”. 

Zuzana 

 

Uważam, że warto…  

Uważam, że ...wiosenne porządki czas zacząć!!! 
       Wiosna, wiosna, wiosna - ach to Ty - śpiewał Marek Grechuta. Bardzo lubię 

tę piosenkę, tak bardzo jak wiosnę. Podobno zmiana pór roku wiąże się często z 

"kiepskim" nastrojem, spadkiem sił i poziomu energii. Pewnie tak, ale nie 

wiosną. Nie wiem, jak Wy, ale ja wtedy budzę się do życia, zupełnie jak 

niedźwiedź z zimowego snu. Otwieram okno i czuję powiew świeżości, który 

już od rana chcę i mogę wykorzystać. 

       Dlatego uważam, że ta pora roku jest doskonała na wszelkie zmiany, także 

porządki w życiu nastolatki. Trochę się tego nazbierało, zwłaszcza przez ten 
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trudny dla nas wszystkich czas. Zacznę chyba od tych przyziemnych spraw         

- porządki dosłownie. Bałagan w pokoju, tak, zdecydowanie, uporządkuję 

przestrzeń wokół siebie. Rupieciom, papierkom mówię do widzenia. Moje 

biurko też zdecydowanie potrzebuje odetchnąć - komputer, myszka, słuchawki, 

przybory szkolne, książki, zeszyty, ćwiczenia - totalny chaos, armagedon. Myślę 

sobie, kupię nowe pudełeczka - takie jasne, w wiosenne kwiatki i posegreguję 

pomoce naukowe :-). Chociaż w weekend nie będę na nie patrzyła, to już coś. 

Uporządkuję też kąty w swoim pokoju, pozbędę się tego, co niepotrzebne, kurzy 

się i zabiera miejsce. Naprawdę to zrobię !!!  

        Czas na kolejny krok, za oknami słońce, ciepło - czas więc pożegnać te 

okropne swetrzyska, grube ciepłe skarpety, no i oczywiście czapki, szaliki           

i grube kurtki. Moja garderoba, tak jak ja sama, wymaga "odświeżenia". Muszę 

iść na strych, przynieść kolorowe bluzeczki i jasne spodnie, uwielbiam bawić się 

kolorami, tak wiosna nastraja pozytywnie. Szafki, szafeczki, szafo - drżyjcie, 

przybywam :-).  

         Już nie mogę doczekać się tej nowej, czystej przestrzeni, to znacznie 

ułatwi mi oddychanie !!! Przynajmniej na to liczę. 

          Dobrze, skoro wirtualne porządki w moim pokoju mam już za sobą może 

warto pomyśleć o zmianie przyzwyczajeń i nawyków. W końcu w tych jasnych 

spodniach i kolorowych bluzeczkach trzeba jakoś wyglądać. Co prawda na 

odpoczynek nie ma jeszcze szans, nauka w klasie ósmej do czegoś zobowiązuje, 

ale może chociaż przestanę podżerać - ciastka, ciasteczka, czekoladki, 

cukiereczki - koniec z tym. Najwyższy czas przerzucić się na warzywka i owoce 

- smacznie, zdrowo, kolorowo. Zacznę robić sobie wiosenne kanapeczki. Może 

jakieś soki ze świeżo wyciskanych owoców. Chciałabym też móc oddać się 

innym przyjemnościom - długie spacery, jazda na rowerze czy rolkach. Co 

prawda pierwsze ciepełko jest trochę zdradliwe, ale może w marcu znajdę 

chwilę na te sportowe zmagania. Uważam, że ruch to zdrowie, a o zdrowie 

trzeba dbać niezależnie od wieku. Dobrze, że słońce dostarczy nam też trochę 

witaminki D i napędzi do działania. Przecież od wiosny do lata to już niedaleko. 

          Wiosna kojarzy mi się z uśmiechem i relaksem - temu też chcę się oddać. 

Może w końcu te wirusy odejdą w zapomnienie i będzie można spotkać się          

z przyjaciółmi i spędzić razem czas. Uwielbiałam seanse kinowe, wypady na 

trampoliny i lody - malinowe, śmietankowe - przysłowiowe "niebo w gębie". 

Buzia raduje mi się od samego myślenia o tym wszystkim. Komputerowa 

rzeczywistość nam wszystkim odbiera radość życia, czas z tym skończyć ! Jak 

tylko nas wypuszczą, zaplanujemy ze znajomymi też spotkanie na łonie natury, 

świeże powietrze daje moc i nastraja pozytywnie. 

        Uważam, ze trzeba robić fajne rzeczy, te które sprawiają nam  przyjemność 

i powodują, że baterie nabierają mocy i ładują się na najbliższy sezon. Kochani, 

ładujemy więc baterie i do przodu, zróbcie coś ze sobą, zróbcie coś dla siebie,   

w końcu za progiem już wiosna, a wiosna zawsze jest radosna. 

       Julia Antoszkiewicz kl.8d 
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Sonda 
Ankieta dotycząca zwyczajów żywieniowych wśród młodzieży 

Prawidłowe odżywianie się młodzieży ma dwa cele, pierwszy 
powinien warunkować prawidłowy przebieg procesów rozwojowych, 
natomiast drugi polega na zapobieganiu chorób cywilizacyjnych 
takich jak miażdżyca, nadciśnienie czy osteoporoza. Możemy 
wyróżnić kilka zasad planowania prawidłowego odżywiania się:  

• młodzież w wieku szkolnym powinna spożywać 4 posiłki 
dziennie z równomiernymi przerwami między nimi, 

• dostarczenie w odpowiednich ilościach wszystkich składników 
odżywczych z 5 podstawowych grup zamieszczonych                   
w piramidzie prawidłowego żywienia,  

• ograniczenie w codziennym jadłospisie spożycia tłuszczu               
z równoczesnym zmniejszeniem spożycia nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cholesterolu, ciastek, chipsów, pizzy, słodyczy        
i innych wysokotłuszczowych produktów,  

• w codziennym jadłospisie powinno się wziąć produkty do 
spożywania między posiłkami tzw. „podjadania”, powinny to 
być głównie owoce, warzywa, soki, serki, napoje mleczne, płatki 
śniadaniowe, orzechy    (bez soli), sałatki warzywne,  

• picie płynów przed posiłkiem albo 2 godziny po posiłku,                
- młodzież powinna zwiększyć spożycie mleka i przetworów 
mlecznych, warzyw         i owoców. 

 

W dniu 9.03.2021 przeprowadziłam sondaż badający zwyczaje 
żywieniowe wśród polskiej młodzieży. W ankiecie wzięli udział 
uczniowie z różnych szkół oraz w różnych przedziałach wiekowych. 

Pytanie 1.  Ile w ciągu dnia spożywasz posiłków? 

Niespodziewanie 35% uczniów odpowiedziało, że spożywa tylko dwa 
posiłki dziennie. Tyle samo osób wskazało, że odżywia się trzy razy 
dziennie.    27% ankietowanych stwierdziło, że je cztery lub więcej 
posiłków, a tylko 4% wskazało na jeden posiłek. 
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Pytanie 2. Spożywasz śniadanie przed lekcjami? 

Jedynie 27% młodzieży spożywa pierwsze śniadanie przed lekcjami, 
38% osób robi to sporadycznie, natomiast aż 25% zadeklarowało,       
iż nie jada tego posiłku.  

Pytanie 3. Jaka jest przyczyna niespożywania przez Ciebie śniadania 
przed lekcjami? 

Przyczyn tego stanu rzeczy jest klika. Większość wskazała na brak 
apetytu – 56%, w dalszej kolejności znalazło się brak czasu – 39%. 
Niestety w badanej grupie znalazły się osoby, które nie jadają 
śniadania z powodu braku żywności w domu – 6%. 

Pytanie 4.  Jakie produkty jadasz na drugie śniadanie? 

Najczęściej młodzież je na drugie śniadanie: kanapki – 50%,  owoce– 
34,6%  i słodycze – 11,5%. Jedynie 3,8% ankietowanych na drugie 
śniadanie spożywa chipsy. 

Pytanie 5. Spożywasz obiad i kolację? 

Uzyskane wyniki wskazały, że 62% osób je obiad i kolację codziennie. 
Jednak 12% ankietowanych odpowiedziało, że nie jada tych posiłków, 
natomiast aż 27% uczniów spożywa tylko obiad.  

Pytanie 6. Jakie dania zazwyczaj jesz na obiad? 

Większość ankietowanych deklarowała spożywanie zupy i drugiego 
dania (46%), tylko drugie danie je 38%, a tylko zupę jedynie 15% 
respondentów. 

Pytanie 7. Jak często spożywasz jedzenie typu fast food?  

Produkty typu fast food są bardzo popularne wśród młodzieży, kilka 
razy    w miesiącu korzysta z nich 53,8% badanych, raz na tydzień – 
15,3%, a 7,6% osób zadeklarowało, że jada takiego typu jedzenie kilka 
razy w tygodniu. Zaskoczeniem było, że aż 23% badanych nie 
spożywa takich produktów. 

Wiktoria Żelechowska kl. 8d 
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Pożartujmy      

   
 

„Na egzaminie” 

Ja: Hej mózgu! Pamiętasz, jak się do tego 

uczyliśmy? 

Mózg: Totalnie tak! Pamiętam, jak się uczyliśmy! 

Ja: Super! To jaka jest odpowiedź?! 

Mózg:  

                       

                                                                                                    

 

                                    

                                                                                                                                                    

                                 Przygotowała: Wiktoria Krajewska kl. 8d 

 
Na prima aprilis 😉             

 

Psikus 1. Przetnij na pół rodzynkę i zroluj, aż będzie przypominała robaka. Włóż ją do 
cukierniczki i czekaj, wkrótce ktoś zechce z niej skorzystać. 
Psikus 2. Na papierze toaletowym namaluj dużego, realistycznie wyglądającego 
pająka. Twoja siostra/ brat/ mama… na pewno zapamięta na długo tegoroczne prima 
aprilis. 
Psikus 3. W sreberku podmień jajko niespodziankę na prawdziwe jajko. Co się 
wydarzy? 
Psikus 4. Zamień w domu dwie często używane szuflady. Cha, cha, cha… 
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Nauczyciel napisał na tablicy wzór 

chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest… No, mam na czubku 

języka… 

- Dziecko, wypluj to szybko! – 

mówi nauczyciel. – To kwas 

siarkowy… 
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