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Wstępniak
Majówka w czasie pandemii
„Na majówkę, na majówkę, razem z mamą, razem z tatą
na wędrówkę. Tam gdzie łąka, tam gdzie las, gdzie nie było jeszcze
nas, na majówkę na wędrówkę.”
Na majówkę Wanda Chotomska
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Z dnia na dzień jest coraz cieplej
i słoneczniej. Patrząc przez okno, czy
wychodząc z domu, czujemy wiosnę.
Pachną kwiaty, śpiewają ptaki, a drzewa
zielenią się liśćmi. Bardzo ważne, aby
w czasie epidemii koronawirusa nie
lekceważyć
zaleceń
dotyczących,
np. noszenia maseczek, zachowania
dwumetrowego dystansu społecznego,
a więc nasuwa się pytanie… „Jak
spędzić długi weekend nie narażając
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siebie i innych na zachorowanie?”. Oto przedstawiam Wam kilka
pomysłów:
1. Pobyt w ogródku lub na działce
Jeśli mieszkamy w domu, a pogoda zachęca do wyjścia, to całe dnie
możemy spędzać na świeżym powietrzu. W ogrodzie można mieć
rozłożone leżaki czy stolik z krzesłami. Gdy mamy działkę za miastem,
możemy na nią wyjechać i spędzić ten czas na łonie natury. Miłośnicy
prac ogrodowych mogą sadzić kwiaty lub wysiewać warzywa. Lubiący
spokój, np. czytać książkę, możemy również pograć w ciekawą grę, a po
południu rozpocząć tak ulubiony przez nas sezon grillowy. Co ważne,
na własnym terenie, na którym czas wolny spędzamy
z domownikami, nie musimy nosić maseczek ochronnych na twarzy.
Chyba, że wybierzemy się z wizytą do sąsiadów. Wtedy trzeba pamiętać
o jej założeniu i zachowaniu dwumetrowego dystansu.
2. Spacer po lesie czy parku
Gdy mieszkamy w kamiennicy lub wielorodzinnym bloku, możemy też
znaleźć sposób na rekreację na powietrzu. Zgodnie z restrykcjami można
iść na spacer, np. do lasu czy parku. Możemy jeździć tam na rowerze,
rolkach czy hulajnogach. Ważne, aby zachować dwumetrowy dystans
i wszędzie, poza lasem, mieć osłoniętą maseczką twarz.
3. Spędzanie czasu po swojemu
Każdy z nas najlepiej zna własne możliwości i co sprawia mu przyjemność.
Warto zatem skorzystać ze sprawdzonych metod poprawiających nastrój.
Niektórzy cenią sobie samotność, tzn. pobycie samemu z własnymi
myślami. Inni potrzebują działać. Mogą np. ugotować lub upiec ulubioną
potrawę, pouczyć się, obejrzeć ulubiony serial czy film. Inni natomiast
potrzebują zagłuszyć myśli, słuchając głośno muzyki. Możliwości
na majówkowy relaks jest wiele i każdy powinien spędzić go jak chce.
Wiktoria Żelechowska kl. 8d

Obserwuję świat
W dzisiejszym wydaniu “Prymuska” opowiem o Japonii. Ten kraj jest wyjątkowy.
Oto z czego słynie Kraj Kwitnącej Wiśni.
Najpierw o języku.
1. Hiragana. Ma 48 znaków - każdy znak to jedna sylaba, np. Ki, ale występuje też kilka
samogłosek.
- Podstawowy alfabet, którego powinniśmy zacząć się uczyć jako pierwszego.
- Zapiszemy nim wszystko, również to co powinniśmy w katakanie i kanji.
- Stosujemy go do zapisywania fonetycznego języka japońskiego.
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2.Katakana. Każdy znak z hiragany ma swój odpowiednik w katakanie, zatem katakana ma
również 48 znaków, np. Ki, które tu jest innym znakiem.
- Katakanę stosujemy do zapisywania po japońsku słów zapożyczonych z innego
języka, np. Orenji od orange.
- Tego alfabetu powinniśmy uczyć się jako drugiego.
3. Kanji. Ma ponad 6000 znaków, ale żeby czytać i pisać wystarczy nam około 2000
podstawowych.
- Prawie każdy znak ma dwa sposoby czytania, japońskie i chińskie, ponieważ ten
alfabet wywodzi się z języka chińskiego.
Rōmaji i Kana. Jest to sposób zapisywania japońskich słów łacińskimi znakami np.:
ワタシワ...デス - mam na imię... Możemy zapisać jako: Watashiwa...desu (czytamy: łatasiła
... des) W tym przypadku zamiast “...” powinniśmy podać swoje imię. Kana to połączenie
alfabetu hiragana i katakana. Używamy go na co dzień. Na przykład: Watashi no sukinairo wa
orenjidesu - zapis w Rōmaji, 私の好きな色はオレンジです - zapis w kanie - Mój ulubiony
kolor to pomarańczowy. Jak możemy zauważyć, jest to połączenie hiragany (zapis japońskich
słów) oraz katakany (zapożyczonych z innego języka) w tym przypadku オレンジ pomarańczowy. 私の好きな色はオレンジです - fragment zdania (orenji - pomarańczowy)
został zapisany w katakanie, a reszta w hiraganie.
Wymowa. Gdy zagłębicie się w świat języka japońskiego, przekonacie się sami, że ten język
ma dość “miękką” wymowę. Dla przykładu ワタシワ...デス - Watashiwa...desu - czytamy
jako “łatasiła...des”
Przejdźmy do kolejnego punktu – symbole narodowe.
Drzewo - Czy wiedzieliście, że wiśnia - drzewo sakury, jest narodowym drzewem Japonii?
Strój - Kimono – to narodowy strój Japonii. Mimo, że ma on długą historię, jest nadal
noszony z okazji licznych wydarzeń. Anime - Możemy znaleźć wszelkie rodzaje i gatunki.
Oglądają je osoby w każdym wieku, dlatego w niektórych seriach są oznaczenia wiekowe.
Mangi to japońskie komiksy. Na ich podstawie robione są anime lub odwrotnie. Przykładowy
tytuł: Boku no hero academia - Historia dzieje się we współczesnym świecie, w którym
ludzie ze specjalnymi mocami nie są czymś niezwykłym. Izuku Midoriya to człowiek bez
daru, mający marzenie, by zostać bohaterem. Pewnego dnia All Might, bohater nr 1,
postanawia zrobić z chłopaka następcę swojej mocy.
Religia i święta.
1. W Japonii wyróżnia się dwie największe religie, czyli buddyzm i szintoizm, jednak żyją tu
też mniejszości, np. chrześcijanie czy wyznawcy islamu. Nie ma wybranej uprzywilejowanej
religii, a Japończycy są narodem otwartym i bardzo tolerancyjnym dla wyznawców innych
wierzeń.
2. Japonia święta obchodzi hucznie. Najczęściej z tej okazji organizowane są festiwale. Wiele
z nich wynika z tradycji lub religii, a niektóre swoją historią sięgają nawet tysiąca lat.
Potrawy.
Japonia słynie z przepysznych owoców morza, warzyw, ryżu i makaronów. Do najbardziej
rozpoznawalnych japońskich potraw zaliczyć można sushi, ramen, okonomiyaki, suszone
ryby, mięso wołowe, wieprzowe i drób, takoyaki, gomae, desery przyrządzane z zielonej
herbaty czy miso.
O Japonii można by pisać długo. Mam nadzieję, że choć trochę zachęciłam Was do poznania
kultury tego kraju. Bardzo dziękuję za uwagę. Sayonara! (Do widzenia!)
Wiktoria Krajewska kl. 8d
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Bądźmy zdrowi i bezpieczni
Kwiecień jest pięknym wiosennym miesiącem. Przyroda budzi się do życia. Czy
wiecie jaki kolor towarzyszy kwietniowi? To kolor niebieski. Pewnie zastanawiacie się
czemu. Wszystko za sprawą obchodzonego 2 kwietnia Dnia Świadomości Autyzmu. Czemu
kolor niebieski? Otóż niebieski jest uznawany za najgłębszy z kolorów, rozpływający się
w nieskończoności horyzontu. Jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem staje się
najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw. Pewnie stąd jej skojarzenie z autyzmem.
Większość z Was zapewne wie czym jest autyzm, ale warto jeszcze raz wyjaśnić to
zagadnienie. Autyzm jest zaburzeniem uznanym przez ONZ za jeden z najpoważniejszych
problemów zdrowotnych świata o podłożu neurologicznym. Dzisiaj, jutro ani nigdy nie
będzie lekarstwa na autyzm, dlatego powinniśmy starać się aby osobom z tym zaburzeniem
żyło się jak najlepiej, przede wszystkim powinniśmy takie osoby akceptować takimi jakimi
są, nie wyśmiewać się z nich czy wytykać palcami.
Przychodzi wam do głowy teraz pytanie: Jak rozpoznam osobę autystyczną? Otóż
jeżeli widzicie dziecko mające problemy z mówieniem, które postrzega świat inaczej niż Ty
czy Twoi koledzy lub nie rozumie relacji społecznych miedzy Tobą, rówieśnikami, rodziną,
to właśnie poznałeś osobę autystyczną. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól jest
kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie może
wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest
po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie.
Basia Mystkowska kl. 1b

Program ,,Trzymaj formę” to program którego celem jest edukacja w zakresie trwałego
kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i ich rodzin przez promocję zasad
aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Stan zdrowia naszego organizmu zależy w
dużej mierze od tego jak często wykonujemy aktywność fizyczną oraz co jemy i w jakich
ilościach. Bardzo ważny w naszym życiu jest ruch. Prawidłowe odżywianie się to
dostarczenie organizmowi niezbędnych składników odżywczych takich jak witaminy,
tłuszcze, białka a tym samym energii i substratów potrzebnych do utrzymania zdrowia i
wszystkich funkcji organizmu. Prawidłowy sposób utrzymania zdrowia przedstawia Piramida
Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Przedstawia ona graficzny opis odpowiednich
proporcji różnych niezbędnych w codziennej diecie, grup produktów spożywczych. Piramidę
zaczynamy czytać od dołu. Im wyższe piętro piramidy, tym mniejsza ilość i częstość
spożywanych produktów z danej grupy żywności. Innym graficznym sposobem
przedstawienia ilości i jakości spożywanych produktów, jest talerz zdrowia. Pamiętajcie!
1. Codziennie co najmniej 1 godzina ruchu w dowolnej formie.
2. Codziennie spożywaj co najmniej pięć porcji warzyw i owoców.
3. Pij co najmniej 1,5 litra wody dziennie.
4. Spożywaj posiłki regularnie 4-5 posiłków co 3-4 godziny. /red./
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W zdrowym ciele,
zdrowy duch !!!
Czy my młodzi mamy
świadomość tego, co robić, aby
być zdrowym, dbać o swoje
zdrowie. W tej gonitwie często
zapominamy
o
tym,
co
najważniejsze.
Okres dojrzewania jest
niezwykle dla nas trudny
i dlatego potrzebuje on wsparcia
ewentualnych problemów osób
dorosłych
–
rodziców,
nauczycieli, pielęgniarek szkolnych.
Należy
zwrócić
szczególną uwagę na naszą
edukację zdrowotną w celu
kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych. Zdrowy styl życia wypracowany wśród
młodych ludzi na pewno przełoży się na zdrowie późniejszych dorosłych i ich dzieci. Dlatego
jest to tak ważny temat.
Moim zdaniem, Waszym pewnie też, prowadząc zdrowy tryb życia, zwiększamy
szansę na unikniecie wielu chorób i przedwczesnej śmierci. Zastanówmy się chociażby nad
tym, czy wiemy, co jemy? Często nie zwracamy uwagi na spożywane posiłki, ale powinniśmy
pamiętać, że nasz organizm potrzebuje pewnych składników do tego, aby móc normalnie
funkcjonować.
Potrzebujemy ruchu, ale i odpoczynku.
O czym więc trzeba pamiętać, myśląc o zdrowym stylu życia? Jest kilka punktów,
na które zdecydowanie należy zwrócić uwagę: prawidłowe żywienie, aktywność ruchowa,
wypoczynek czynny i bierny, brak nałogów, higiena osobista.
Przeanalizujmy to!!!
Najważniejszym elementem zdrowego stylu życia jest odpowiednio zbilansowana
dieta. Czyli jaka? Taka, która dostarczy w odpowiednich ilościach nie tylko składników
odżywczych (białka, tłuszcze i węglowodany), ale również błonnika, witamin i soli
mineralnych.
Czym są składniki odżywcze? Są to białka, tłuszcze, węglowodany. One nie tylko
dostarczają kalorii, ale również budują tkanki, regulują przemianę materii, zapewniają
odporność organizmu. Z kolei błonnik poprawia perystaltykę jelit – zapobiega zaparciom oraz
chroni przed rozwojem nowotworów układu pokarmowego. Witaminy i sole mineralne
usuwają wolne rodniki, poprawiają wygląd skóry włosów i paznokci oraz budują np. kości
(wapń, fosfor). Która z młodych dziewcząt nie chciałaby się poszczycić pięknymi włosami
i paznokciami, nasi koledzy na pewno zwracają na to uwagę.
Zdrowe odżywianie to także spożywanie 5 posiłków w regularnych odstępach czasu.
Regularnych, to znaczy co 3-4 godziny. Ostatnio dowiedziałam się, że śniadanie należy zjeść
w ciągu 30 minut od wstania z łóżka, a kolację na 2 godziny przed snem. Wiedzieliście
o tym?
Ważne jest także regularne uprawianie ćwiczeń – spacery, jazda na rowerze, rolki,
bieganie – Dlaczego ? To proste, zapobiega to gromadzeniu się tkanki tłuszczowej
i nadwadze. Nikt z nas przecież nie chce być otyły. Podobno w czasie ćwiczeń fizycznych
krew szybciej płynie w naczyniach krwionośnych, dzięki czemu tkanki są lepiej ukrwione
oraz dotlenione. Ponadto wydzielają się hormony szczęścia – endorfiny, serotonina, które
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poprawiają nastrój. Chcemy przecież być szczęśliwi. Jeżeli ktoś z Was nie ma czasu na
regularne uprawianie ćwiczeń, powinien zwiększyć swoją aktywność, podczas urlopu.
Zamiast wylegiwania się cały dzień na plaży warto wybrać się w góry. Podczas wspinaczek
pracują wszystkie partie mięśni oraz kształtuje się sylwetka. Dość leżenia, stawiamy na
ćwiczenia !!!
Ważnym elementem zdrowego stylu życia jest także odpowiednia ilość snu, podczas
którego organizm regeneruje się, a mózg odpoczywa. To zdecydowanie jest nam potrzebne,
zwłaszcza teraz. Wiele badań wykazało, że osoby, które śpią około 6-8 godzin na dobę,
rzadziej chorują na schorzenia układu krążenia, nerwowego (depresja, nerwica), a także
otyłość. Ważna jest także jakość snu. W pomieszczeniu, w którym śpimy powinna być
temperatura około 21-22 stopni Celsjusza oraz powinno być dobrze wywietrzone.
W przeciwnym razie możemy obudzić się z bólem głowy, a tego chyba nikt z nas nie chce.
A teraz najważniejsze, mam nadzieję, że to Was nie dotyczy, ale - stosowanie używek
zdecydowanie wpływa negatywnie na zdrowie. Podczas palenia papierosów wytwarzane są
wolne rodniki, a te uszkadzają tkanki komórki. I co wtedy? Przyśpieszają one proces starzenia
się organizmu oraz powodują nowotwory (jamy ustnej, żołądka, pęcherza). Z kolei alkohol
jest bardziej kaloryczny (1 g = 7 kcal) od węglowodanów i białek. Picie alkoholu sprzyja
nadwadze i otyłości oraz nadciśnieniu tętniczemu. Nałogom więc mówimy zdecydowanie
STOP!!!
Ostatnie, o czym chcę wspomnieć, to pojęcie wszystkim znane - higiena osobista.
Kojarzymy ją najczęściej z regularnym myciem ciała z użyciem mydła- znacie to? Higiena
to też zmiana i pranie ubrań oraz bezpośrednie unikanie zabrudzenia. Macie z tym problem?
Bo ja nie!
Julia Antoszkiewicz kl. 8d

EGZAMINIE
Egzamin ósmoklasisty będzie pierwszym egzaminem
w Waszym życiu, dlatego warto, byście wiedzieli, jak się do niego
solidnie przygotować.
Chociaż zostało niewiele czasu, wciąż bez pośpiechu można spełnić wszystkie
wymagania potrzebne, by napisać sprawdzian na odpowiednią ilość punktów, tak by
się dostać do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.
Pierwsze co musicie zrobić, jeśli chcecie się przygotować, to powtórzyć
najważniejsze wiadomości, np. z polskiego – lektury, z matematyki – wzory,
a z angielskiego czasy.
Drugą rzeczą jest to, że trzeba rozwiązywać w hurtowych ilościach wszelakiego
rodzaju arkusze, próbne egzaminy i testy z poprzednich lat. Powinno to Wam dać
wprawę w rozwiązywaniu ćwiczeń i pomóc w zachowaniu zimnej krwi na egzaminie.
Jeśli chcecie jeszcze lepiej się przygotować, to możecie na youtube przerzucić
się na anglojęzyczne filmiki, dzięki którym łatwiej przyswoicie sobie obcy język.
Na zakończenie chciałbym dodać, że sam używam tych
sposobów, by się przygotować i widzę, że działają.
Pamiętajcie! „Bez pracy nie ma kołaczy”, więc musicie się
zabrać do nauki, jeśli chcecie dobrze napisać ten egzamin

Paweł Pospieszyński kl. 8d
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Kącik pupila
Zwierzęta to przede wszystkim przyjaciele człowieka, najczęściej
uwielbiane i kochane przez dzieci.
Rozróżniamy wiele gatunków zwierząt takich jak:
• owady,
• ssaki,
• ptaki,
• gady,
• płazy,
• ryby,
• skorupiaki.

Istnieją dzikie i hodowlane. Najbardziej przyjazne człowiekowi są zwierzęta
gospodarskie, takie jak:
• świnki,
• konie,
• kozy,
• owce,
• kury,
• kaczki.

Również do zwierząt domowych zaliczamy na
przykład:

Źródło zdjęć: internet

• pieski,
• kotki,
• króliki,
• chomiki,
• rybki.

Swoim urokiem mogą oczarować dorosłych jak i dzieci, ale zdarza się, że często
są zaniedbywane, opuszczane i trafiają do schronisk.
Moim zdaniem zwierzęta są dla nas przyjaciółmi i rodziną. Potrzebują dużo
miłości, opieki i poświęceń. Dają nam dużo wsparcia i radości. Bez nich świat
byłby smutny oraz ponury.
Asia Piłkowska kl. 7j :)
W ostatnim czasie wiele ,,szumu” gromadzi się wokół obrony zwierząt.
Nie jest to jednak zwykła akcja o której dużo osób słyszało. Mianowicie chodzi
o przekonanie firm kosmetycznych do zaprzestania testowania produktów na
zwierzętach. Statystyki mówią, że znaczna część takich kosmetyków nie została
nawet dopuszczona do sprzedaży. Oznacza to, że często króliki i małpy
ucierpiały tak naprawdę bez powodu.
Wiele marek jednak uznało, że chcą to zakończyć i nie robią już testów na
zwierzętach jak kiedyś ( np.: ,,Nivea”). Istnieją również firmy, które od
początku nie chciały dopuścić do testowania na zwierzętach. Jest to ważny temat
i z pewnością chwytający za serce. Razem możemy zmieniać świat na lepszy,
ważne jest, by najpierw zauważyć problem.
Oliwia Kozerska kl. 7j
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Szkolny serwis informacyjny
24 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją
niemiecką. Święto zostało ustanowione przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2017
roku. Z tej okazji na lekcji historii uczniowie naszej szkoły obejrzeli film „Paszporty
Paragwaju”.
***
26 marca zerówka hucznie świętowała Dzień Teatru. Uczniowie dowiedzieli się, jakie
pomieszczenia znajdują się w teatrze i kto w nim pracuje. Wysłuchali również bajkę
„W lustrzanej sali” oraz wykonali kilka scen z pacynkami.

***
2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Najważniejsze, co trzeba powiedzieć
to to, że autyzm NIE jest chorobą tylko zaburzeniem rozwoju. […] autyzm oznacza, że mózg
pracuje w niestandardowy sposób.
***
Z okazji Dnia Patrona Szkoły, które
świętujemy 14 kwietnia, nasza
szkoła otrzymała List Gratulacyjny
od Szkoły Podstawowej im. Dobri
Czintułowa w Warnie – Bułgaria.
***
22
kwietnia
obchodziliśmy
Światowy Dzień Ziemi. Hasłem
przewodnim w tym roku było
Przywróć naszą Ziemię. Uczniowie
klas piątych przygotowali pracę z tą
myślą.
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***
23 kwietnia to hucznie świętowany Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji
biblioteka organizuje akcję Podaj dalej, która polega na podzieleniu się wrażeniami z ostatnio
przeczytanej książki. Oto szczegóły:
Źródło: https://www.facebook.com/sp2plonsk
Zuzana

Akcja czytelnicza naszej BIBLIOTEKI SZKOLNEJ - „PODAJ DALEJ”
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przypadającego na 23 kwietnia,
wszystkich chętnych czytelników naszej szkoły zapraszamy do podzielenia się swoimi
wrażeniami z ostatnio przeczytanej książki spoza lektury obowiązkowej. Krótkie, podpisane
(imię, nazwisko i klasa) wypowiedzi pisemne należy przesyłać do końca kwietnia na adres:
sp2kronika@wp.pl
Najciekawsze z nich opublikujemy w szkolnej gazetce „Prymusek” oraz na szkolnym
Facebooku - w „Tygodniu Bibliotek” przypadającym w dniach 8-15 maja 2021. Przesłanie
swojego zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na publikację nazwiska i wypowiedzi.
Nauczyciele biblioteki

Gratulujemy!

Moda męska
W naszej gazetce pojawiały się już artykuły dotyczące mody damskiej. Pisaliśmy
o trendach na wiosnę – lato dla dziewczyn. Ale nie wydaje się Wam, że coś ominęliśmy?
Zapomnieliśmy o modzie męskiej! Nie damy już rady nadrobić zaległości, ale możemy
zacząć pisać o niej COKOLWIEK. Myślę, że to najwyższy czas, aby porozmawiać o tym jak
w czasie wiosny – lata 2021 będą ubierać się chłopcy. Gotowi? To startujemy!
1. Jakie wzory w trendach?
Na wiosnę – lato 2021 dla panów modne będą… kwiaty! Na czapkach, swetrach,
koszulkach, plażowych szortach czy kąpielówkach warto mieć tropikalne kwiaty albo te
z wzorów z baroku. A dla mężczyzn, którzy nie przepadają za florą zaproponuję również
popularne paski – pionowe i poziome w zależności od humoru ☺. Odważni mogą założyć
patchwork, czyli modne ubrania męskie, które są uszyte z różnych skrawków tkanin. Dzięki
temu będziecie wyglądać na wesołych i wyluzowanych.
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2. A co z kolorami?
Będą to odważne neony, delikatne pastele, czysta biel, neutralny beż oraz czerń. Dla fanów
„Rodziny Addamsów” i Tima Burtona pełne czarne looki. Myślę, że spokojnie będziecie
mogli wtedy wystąpić w „Gnijącej pannie młodej”. Dla odważnych i lubiących zwracać
na siebie uwagę na zakończenie roku szkolnego mogą założyć neonowy garnitur, np. zielony.
3. Jakie ubrania będą modne?
Mamy wzory i kolory. A gdzie one będą? Na eleganckich kamizelkach (zdj. 1), bomber jacket
(zdj. 2), trenczach (płaszcz letni) (zdj. 3), bermudach (zdj. 4) i innych letnich rzeczach
(zdj. 5).
Uwaga: Pamiętaj! Możesz zakładać, co chcesz, w jakie wzory chcesz i w jakie kolory chcesz.
Nie musisz podążać za trendami. Kieruj się głosem serca w modzie i wyrażaj siebie!
Zdjęcie 1, źr. https://domodi.pl
Zdjęcie 2, 3, 4, źr. https://www.sinsay.com/pl/pl
Zdjęcie 5, źr. https://www.zara.com/pl/
Źródło artykułu: https://fashionpolska.pl/moda-meska-wiosna-lato-trendy-stylizacje

1.

2.

4.

3.

5.

Zuzana

Sonda
Redakcja gazetki szkolnej przeprowadziła 23 kwietnia sondę wśród
chętnych uczniów klas starszych, zadając pytanie: Czy uważasz, że w wyniku
zdalnego nauczania Twoje oceny będą na koniec roku wyższe czy niższe niż
podczas nauczania stacjonarnego? Dziękujemy sześćdziesięciu dziewięciu
osobom, które wzięły udział w badaniu.
Jak odpowiadali respondenci? Wyniki przedstawiamy na wykresie.
A jak Ty byś zagłosował /-ła?

Opracowanie: Redakcja
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Rozrywki umysłowe
Niedawno uroczyście świętowaliśmy 186 rocznicę urodzin
naszego patrona Jana Walerego Jędrzejewicza. Rozwiąż krzyżówkę
i sprawdź, co wiesz o tej niezwykle popularnej w naszej szkole
postaci. Powodzenia! Redakcja ☺
J.W Jędrzejewicz urodził się 14 ……….. 1835 roku?
Miasto, w którym przyszedł na świat to….
Hobby, które przyniosło mu rozgłos to…..
Wyuczony i wykonywany przez Jędrzejewicza zawód to…..
Miasto, w którym żył, pracował, został pochowany J.W. Jędrzejewicz………..
Jaki tytuł nosiło najsłynniejsze dzieło J.W. Jędrzejewicza?
J.W. Jędrzejewicz założył w swoim przydomowym ogródku astronomiczne…….
Wykonany według projektu Jędrzejewicza, znajduje się na wieży kościoła św. Michała
Archanioła w Płońsku……
9. Nazwisko płońskiego lekarza, który po śmierci Jędrzejewicza kontynuował jego
badania…………..
10. Działa od kwietnia 2008 r. przy płońskim MCK Płońskie koło
miłośników……………………….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
Co roku, 23 kwietnia obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW
AUTORSKICH. Z tej właśnie okazji nasza czytelniczka – Zuzanna Morawska z klasy 7e
przygotowała bardzo ciekawy artykuł. Zapraszamy do lektury".

Święto literatury
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Międzynarodowy Dzień Książki,
Światowy Dzień Książki. Chodzi nam o ten sam dzień. 23 kwietnia jest świętem książek (oraz
praw autorskich) ustanowionym przez UNESCO1, aby promować czytelnictwo i ochronę
własności za pomocą praw autorskich. Dzień Książki ustanowiono w 1995 roku i myślę,
że jeszcze przez wiele lat będziemy go obchodzić (jak nie wieczność!).
Co do daty – dlaczego 23 kwietnia? Otóż tego właśnie dnia zmarli angielski poeta,
dramaturg William Szekspir (m. in. Romeo i Julia, Hamlet), renesansowy pisarz hiszpański
Miguel de Cervantes oraz historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. W dzień książki
wypadają również rocznice urodzin Vladimira Nabokova (Lolita), Maurice’a Druona oraz
wielu innych pisarzy. W Wielkiej Brytanii i Irlandii święto książek jest obchodzone
w pierwszy czwartek marca, aby wydarzenie to miało miejsce w semestr szkolny. 2
Jak podaje Słownik języka polskiego PWN: książka to złożone i oprawione arkusze
papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany
na tych arkuszach. Nas interesuje bardziej to drugie tłumaczenie. Tekst wydrukowany na tych
arkuszach, czyli fabuła, świat przedstawiony, narrator, bohaterowie i ich dialogi, oraz emocje,
które chce nam przekazać autor mieszczą się w tej minimalistycznej definicji. Czytanie tego
tekstu sprawia, że możemy zobaczyć delikatność w książkach dla dzieci, piękność literatury
klasycznej, utożsamić się z bohaterami młodzieżówek, poczuć strach w horrorach, ciekawość
i niepewność w kryminałach oraz ujrzeć mądrość, która jest przykryta tuszem. Książka jest
czymś więcej niż (popularna opinia Internetu) „martwym drzewem z tatuażami”.
To przygoda, która może przydarzyć się każdemu, bez względu na wiek.
A teraz o prawach autorskich. Prawa autorskie obejmują ogół norm i praw
przysługujących twórcy utworu od momentu, w którym powstaje utwór. Ochrona praw

UNESCO - organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy
międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki – Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO,
[dostęp: 16.04.2021].
2
Wikipedia, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Ksi%C4%85%C5%BCki_i_Praw_Autorskich,
[dostęp: 16.04.2021].
1
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autorskich nie potrzebuje żadnych formalnych dokumentów.3 Prawa autorskie dzielimy
na osobiste oraz majątkowe. Będę je Wam tłumaczyć z pomocą książki „Przygody Alicji
w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego. Gotowi?
Ostrzegam, że może być zdziwniej i zdziwniej4!
Autorskie prawa osobiste są prawami „ojcostwa utworu” i obejmują przede wszystkim
prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska. Prawo to nigdy nie wygasa i jest, z natury
rzeczy, niezbywalne, nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę.5 W tłumaczeniu na
nasze – „Przygody Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla pozostaną do końca świata
Lewisa Carrolla. W ramach ochrony dóbr osobistych autor ma prawo do przedstawiania
utworu pod pseudonimem lub anonimowo. Do osobistych praw autorskich należy także prawo
do zachowania niezmienionej treści i formy utworu, zakazujące wprowadzania zmian,
zniekształceń, przeinaczeń czy prawo do nadzoru nad korzystaniem z dzieła.6 Czyli po
naszemu: podczas cytowania „Alicji” trzeba również napisać, że autorem książki jest Lewis
Carroll. Nie można zmieniać treści powieści. Lewis (gdyby żył) ma prawo wiedzieć gdzie
wykorzystywane są jego książki.
Majątkowe prawo autorskie jest pośrednio związane z osobą twórcy, ograniczone
w czasie i polega przede wszystkim na tym, że twórca ma prawo zarabiać na swoich
utworach.7 Prawo to trwa przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci 8. Prościej –
Lewis Carroll mógł zarabiać na „Alicji” od 1865 do 1941 roku9. Prawa majątkowe mogą być
przeniesione na inny podmiot w formie całkowitej lub częściowej. Przeniesienie majątkowych
praw autorskich może odbyć się np. w ramach umowy przeniesienia praw autorskich.
Przykładem wykorzystania przeniesienia majątkowych praw autorskich jest np. stworzenie
kodu przez programistę, który sprzedaje swoje usługi 10. Tłumacząc na nasze – Carroll mógł
przenieść prawo do zarabiania na „Alicji” np. na swoją matkę.
Według raportu Biblioteki Narodowej w 2019 roku 39% Polaków zdeklarowało się, że
przeczytało przynajmniej 1 książkę, a 9% badanych wskazało odpowiedź 7 i więcej.11 Czyli
osób takich jak ja (ok. 50 rocznie) podejrzewam, że jest około 0,01% albo i mniej. Niestety
prawdziwych czytaczy jest coraz mniej. Ale za to jakie życie wiedziemy! Tego samego dnia
możemy być w Anglii na ulicy Czereśniowej, uczyć się wróżbiarstwa w Hogwarcie
i odwiedzić domostwo rodziny March w Ameryce. Niektórzy mogliby uznać to za
szaleństwo, być w tylu miejscach nawet tego samego wieczoru! Ale wszyscy tu jesteśmy
obłąkani! 12 A ty gdzie ostatnio byłeś/byłaś?
Zuzana

Follow Legal, Prawa autorskie – czym są i kogo dotyczą?, https://followlegal.pl/prawa-autorskie-czym-sa-ikogo-dotycza/ [dostęp: 16.04.2021].
4
L. Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów, tłum. M. Słomczyński, Warszawa 2017, s. 23.
5
Wikipedia, Prawo Autorskie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie#W_Polsce, [dostęp: 16.04.2021].
6
Wikipedia, Prawo Autorskie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie#W_Polsce, [dostęp: 16.04.2021].
7
Follow Legal, Prawa autorskie – czym są i kogo dotyczą?, https://followlegal.pl/prawa-autorskie-czym-sa-ikogo-dotycza/ [dostęp: 16.04.2021].
8
Wikipedia, Prawo Autorskie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie#W_Polsce, [dostęp: 16.04.2021].
9
Wikipedia, Lewis Carroll, https://pl.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll, [dostęp: 16.04.2021].
10
Follow Legal, Prawa autorskie – czym są i kogo dotyczą?, https://followlegal.pl/prawa-autorskie-czym-sa-ikogo-dotycza/ [dostęp: 16.04.2021].
11
Biblioteka Narodowa, https://bn.org.pl/w-bibliotece/3966-39%25---lekki-wzrost-czytelnictwa-w-polsce.html,
[dostęp: 16.04.2021].
12
L. Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów, tłum. M. Słomczyński, Warszawa 2017, s. 87.
3

13

Klasyki - cd.

O klasykach, czyli dziełach sztuki i literatury z różnych okresów historycznych
i stylów uznanych za doskonałe pisałam w poprzednich numerach gazetki. Przedstawiam
dalszy ciąg literackiej „tabliczki mnożenia”:
Pinokio Carlo Collodi
Co wiedziałam o Pinokiu przed przeczytaniem powieści: a) rośnie mu nos, kiedy
kłamie, b) chce być prawdziwym chłopcem, c) często nie słucha się dorosłych. I to się zgadza,
ale nie tak jak myślałam, bo a) nos rośnie mu 2 razy, b) chce, ale nie dąży do tego, c) za
często. Napiszę szczerze – dawno nie czytałam książki o tak irytującym bohaterze. Pozwolę
sobie porównać Pinokia do ostatnio panującej pogody. Mamy prawie wiosnę. Już czasami
ptaszki śpiewają, owady się obudziły, trawka robi się zielona. Zaraz, za chwilunię, ma
wszystko zakwitnąć, już ma iść lato… a tu nagle śnieg pada. Identycznie jest z naszym,
kochanym Pinokio. Bohater obiecuje, że będzie już do końca życia grzeczny, po czym znowu
zaczyna psocić. I tak cały czas. Chcę jeszcze poruszyć temat brutalności tej książki. I nie
zrozumcie mnie źle, tam nie ma żadnych opisów morderstw ani nic takiego. Ale […] Pinokio,
szybki jak błyskawica, wbił mu zęby w łapę, odgryzł i wypluł oraz Związali mu ręce za
plecami i założywszy pętlę na szyję, powiesili go dyndającego na ogromnym drzewie […]
a później jeszcze Pinokia zjadają ryby. Aaa… autor miał niezłą wyobraźnię.
Mary Poppins Pamela L. Travers
Parafrazując Sokratesa – wiem, że nic nie wiecie. A ja spróbuję to zmienić. Książka
opowiada o czwórce dzieci przeżywających fantastyczne przygody, które są spowodowane
przybyciem niezwykłej niani – Mary Poppins. Klasyk jest popularny za granicą, ale nie
w Polsce (niestety). Ale dlaczego powieść nie zyskała popularności w naszym kraju? Może
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dlatego, że nie była Mary Poppins tylko Agnieszką. Wydania przedwojenne były
z Agnieszką, ponieważ „Chcąc uczynić polskim młodocianym czytelnikom bohaterkę jej
bardziej bliską, zmieniłam jej imię i nazwałam Agnieszką. Imię to wydawało mi się dla tej
postaci najodpowiedniejsze […]*”. Na szczęście „ Autorka […] wyraziła życzenie, aby
i polskie dzieci, czytając jej książkę, […] wiedziały, że bohaterka książki […] to ta sama
Mary Poppins, […] znana u nas dotychczas jako Agnieszka”*. Wracając do samej książki,
bardzo rozczuliła i często wracam do niej myślami. Na koniec dodam, że zauważyłam
malutkie (nie wiem czy zamierzone) nawiązanie do Mary w „Akademii Pana Kleksa”.
Ale to klasyk do pogadania na następny numer.
*Cytaty pochodzą z przedmowy tłumaczki Ireny Tuwim z 1957 roku, umieszczone
w wydaniu Mary Poppins, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.
Zuzana
Strażniczka książek, Mechthild Gläser
W mojej rodzinie wszyscy byli szaleni. W każdym razie tak zawsze mówiła Alexis,
kiedy pytałam ją, dlaczego w wieku siedemnastu lat, z jedną walizką w ręku i ze mną
w brzuchu, opuściła swoją szkocką ojczyznę i ot tak, po prostu, wyjechała do Niemiec.
Po 17 latach, Amy ze swoją matką Alexis jadą odwiedzić babcię Amy. Dziewczyna
jeszcze nigdy jej nie poznała a tego, co ją tam spotka nie da się przewidzieć. Kobieta okazuje
się poważną i wytworną damą.
- Jeśli chcecie zostać, to wiesz, jaki jest mój warunek. Ona musi czytać. […]
Chcieliście kiedyś wejść do książki i spędzić czas z jej bohaterami? Wypić herbatkę z
Szalonym Kapelusznikiem? Albo przejść się na spacer w towarzystwie Jo March? Amy może
robić te wszystkie dziwy i korzysta ze spotkań z Shere Khanem w Księdze Dżungli, którą
wybrała do ćwiczeń. Ale, jak każda niesforna nastolatka, łamie zakaz i przechodzi ze swojej
książki do miejsca zwanego Między wersami. Mimo że Amy dostaje reprymendę od swojego
nauczyciela, znowu wybiera się do Między wersami, gdzie wszystkie postacie się spotykają.
Co złego może się stać? Dlaczego ktoś kradnie najważniejsze motywy książek?
Co chce zrobić? I najważniejsze – kim On jest?
Zuzana

Uważam, że warto…
Internet
W tym wydaniu „Prymuska” przybliżymy sobie trochę temat internetu. Czym jest, jak
na nas działa, ale również omówimy uzależnienie od niego i sposoby jak z tego uzależnienia
wyjść.
Internet- ogólnoświatowy system połączeń między komputerami, określany również
jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym internet to przestrzeń adresów IP
przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak
karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu
internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
To była definicja Internetowa Internetu, teraz zastanówmy się jak my byśmy wyjaśnili
pojęcie Internet. Może ucieczka od codziennych problemów, oderwanie od pracy/ nauki,
sposób na odpoczynek/ relaks. Tym dla nas jest Internet. Używamy go bardzo dużo,
szczególnie teraz w okresie pandemii, gdzie dzieci mają zdalne lekcje i są wręcz zmuszone
do siedzenia przed telefonem lub komputerem, a rodzice często mają pracę zdalną.
Jak Internet działa na nas? Internet kształci, może rozwijać kreatywność, ułatwia
naukę, dostarcza najbardziej aktualnych wiadomości, pobudza sferę emocjonalną człowieka.
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Z drugiej jednak strony, łatwo się zatracić w tych „pozytywach” rzeczywistości wirtualnej.
Należy dostrzegać też negatywy, np.: często szczególnie dzieci są ciekawe tych nie do końca
dozwolonych dla nich stron, szukają ich i niestety znajdują. Działanie różnych tego typu stron
może wpłynąć źle na dziecko, ale też na dorosłego, może to zacząć oddziaływać na psychikę
dziecka i na jego postrzeganie świata. Od Internetu można się bardzo szybko uzależnić,
co jest chyba głównym przykładem, że może na nas źle działać.
Przytoczę kilka objawów uzależnienia od Internetu: Problemy z koncentracją,
senność, gorsze wyniki w nauce, zaniedbywanie obowiązków, pogorszenie relacji ze
znajomymi, rezygnacja z dawnych zainteresowań na rzecz internetu - mogą to być poważne
oznaki, że dziecko przestaje kontrolować czas spędzany w sieci. Jeśli macie któryś z tych
objawów, może to być dla was znak, że jesteście uzależnieni od internetu. Jak ktoś chciałby
z tego wyjść, podam również kilka przykładów, które będą dobre zarówno dla dziecka jak
i dla dorosłego:
- częstsze wychodzenie na dwór (z zachowanie szczególnej ostrożności)
- zabawa ze zwierzętami (dla osób, które takowe posiadają)
- znalezienie czego,ś co cię interesuje
- wydzielenie sobie w ciągu dnia, ile czas można spędzić „na telefonie”
- rozmowa z bliskimi o swoim problemie
- wykonywanie ćwiczeń fizycznych
- starać się robić stopniowo coraz dłuższe przerwy od korzystania z internetu
- notować to, co się robiło przez cały dzień, w tym ile czasu spędziło się przed komputerem
czy telefonem.
Jeżeli po zastosowaniu tych porad odnośnie uzależnienia się internetu, nie będzie
widać poprawy w zachowaniu, należy udać się do specjalisty od tych tematów.
Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć choć trochę, czym jest internet i jak na nas
działa oraz omówić problem uzależnienia od niego, co niestety w tych czasach jest bardzo
spotykane.
Agnieszka Leśniewska kl. 8e

Uważam, że warto… uprawiać sport
Sport jest to wszelka forma aktywności fizycznej, snowboard, lekkoatletyka,
jeździectwo, koszykówka, piłka nożna a nawet szachy itd. to najróżniejsze
formy aktywności fizycznej. Sami wiemy, że nie każdemu chce się ćwiczyć,
jednak nawet mała dawka sportu może zdziałać cuda, tym bardziej, że podczas
zdalnego nauczania spędzamy bardzo dużo czasu przed monitorem komputera.
Wychodzenie z domu jest również bardzo ograniczone, ale to w niczym nie
przeszkadza. Ćwiczyć można samemu w
domu -wystarczy mata, guma, butelka
wody oraz oczywiście nasze chęci ☺
Dlaczego warto uprawiać sport?
-Jedną z bardzo ważnych kwestii, jest to,
że podczas uprawiania sportu wpływasz
bardzo dobrze na swoje zdrowie.
-Mniejszy stres oraz zmęczenie
-Podczas regularnych ćwiczeń możemy obniżyć naszą masę ciała.
-Na pewno z doświadczenia wiemy, że gdy uprawiamy sport mamy lepszy
nastrój oraz -samopoczucie
-Poprawiamy swoją odporność
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Istnieje o wiele więcej argumentów, ja przedstawiłam tylko
najważniejsze z nich.

Czy wiedziałeś/aś że?
1.Na pierwszych nowożytnych igrzyskach olimpijskich
zwycięzcy dostawali tylko srebrne medale.
2.Przeciętna piłka do golfa ma ok. 336 wgnieceń.
3.Od 1969 r. rekord świata w skoku w dal mężczyzn zmienił się tylko jeden
raz.
4.Czysta rozgrywka podczas meczu baseballowego trwa zaledwie 18 minut.
5.Liechtenstein wziął udział w największej liczbie letnich igrzysk (16) bez
zdobycia jakiegokolwiek medalu.
Natalia Olszewska kl. 8e

Pożartujmy
*
Nauczycielka:
- Kazałam wam zrobić przez weekend
dwa dobre uczynki. Jasiu, opowiedz
nam o swoich czynach.
Jasio:
- W sobotę pojechałem do babci i babcia
bardzo się ucieszyła. A w niedzielę
wyjechałem od babci i babcia jeszcze
bardziej się ucieszyła!

*

*

- Jasiu jaka to część mowy
"małpa"?
- Jest to czas przeszły od
rzeczownika człowiek.

Dziękujemy redaktorom bieżącego numeru. Materiały do następnego wydania zbieramy do 11.06.2021 r.
Prosimy o pliki w programie Word, czcionka Times New Roman 12, interlinia1,0.
Zachęcamy do przesyłania artykułów na adres: sp2prymusek@wp.pl
Opiekunowie gazetki: p. Marzanna Chełmicka, p. Ewelina Starczewska. p. Joanna Rachobińska,
p. Eliza Supińska, p. Lidia Bogdańska.
E–wydania Prymuska na stronie internetowej naszej szkoły: https://sp2plonsk.pl/gazetka-szkolna/
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