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 NA  POWITANIE  

  

          Początki święta 

sięgają czasów 

starożytnych Greków               

i Rzymian. Kultem 

otaczano wtedy matki-

boginie, symbole 

płodności i urodzaju.  

W późniejszych czasach 

cesarstwo rzymskie 

przyjęło chrześcijaństwo 

i tym samym zabroniono 

wyznawania innych 

bogów
 
.  

Zwyczaj ten powrócił                  

w siedemnastowiecznej 

Anglii pod nazwą niedziela u matki. Początkowo co roku w czwartą niedzielę 

postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykłe niedziele odbywały 

się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był 

wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie 

kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj 

przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu                   

II wojny światowej
 
.  

Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 

roku amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej 

Pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. 

Annie Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 roku udało się ustanowić Dzień 

Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś 

w 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uznał przypadający na drugą 

niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe
 
.  

W Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle 

obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez 

własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom 

szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie
 
. 

Zbliża się Dzień Matki, a potem Dzień Ojca.                                                                          
                PAMIĘTAJCIE! 

                                                                                  DZIEŃ MATKI - 26 maja 

DZIEŃ OJCA – 23 czerwca 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Rekolekcje Wielkopostne 
 

Od 1 do 3 kwietnia uczniowie kl. I – VIII uczestniczyli w Rekolekcjach Wielkopostnych. Był to 

wyjątkowy czas poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca. Ojcowie 

rekolekcjoniści głosili konferencje w kościele oraz na sali gimnastycznej w ZSG w Jazowsku.  

 

Poranek Wielkanocny 

12 kwietnia cała społeczność szkolna spotkała się na poranku z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych.  

Uczniowie z kl. II w montażu słowno-muzycznym przypomnieli tradycje i zwyczaje związane 

z Wielkanocą. Pełne głębokich myśli wiersze i piosenki przygotowały nas do prawdziwego przeżycia 

Świąt Wielkiej Nocy.  

Na koniec swojego występu drugoklasiści złożyli wszystkim życzenia świąteczne. 

Egzamin po kl. VIII 

W dniach od 15 – 17 kwietnia nasi ósmoklasiści przystąpili do egzaminów pisemnych z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego. Życzymy im bardzo dobrych wyników! 

 

Prawdziwy Przyjaciel 
 

24 kwietnia gościliśmy Teatr „EDEN” z Wieliczki, który zaprezentował sztukę pt.: „Prawdziwy 

Przyjaciel”. Przedstawienie było oparte na motywach Księgi Tobiasza ze Starego Testamentu 

i w atrakcyjny sposób przybliżyło uniwersalne wartości, ważne w codziennym życiu. 

 

 Szkolny Konkurs Ortograficzny 
 

25 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV – VI oraz VII – VIII 

wyłonionych w eliminacjach klasowych (16 uczniów).  Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej 

(tekstu z lukami, krzyżówki) i komputerowej.  

Najlepsze wyniki uzyskali: w grupie młodszej – kl. IV – VI Alicja Turek ucz. kl. VI, a w grupie starszej – 

kl. VII – VIII Weronika Cebula ucz. kl. VIII 

Poziom umiejętności ortograficznych uczestników konkursu był wysoki. Zdobywcy trzech pierwszych 

miejsc z każdej grupy wiekowej otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. 

 

Dzień Ziemi 

25  kwietnia odbył się poranek z okazji Dnia Ziemi. Interesujące przedstawienie przygotowali uczniowie 

klasa IV pod kierunkiem wychowawczyni, którzy zachęcali wszystkich do dbania o środowisko 

naturalne.  

Święto Konstytucji 3 Maja 

26  kwietnia  na sali gimnastycznej odbyła się akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. 

Uroczystość została zorganizowana przez uczniów kl. V pod opieką wychowawcy. Szkolne obchody  

miały za cel przybliżenie uczniom ważnych wydarzeń z XVIII wieku. Wszyscy mieli przypięte biało - 

czerwone kotyliony jako element obchodów Święta oraz znak naszej obywatelskiej wspólnoty. 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

WARSZAWA 
Warszawa jest miejscem szczególnym dla każdego Polaka – 

przede wszystkim dlatego, że to stolica naszego kraju! Ale z miastem 

tym wiążę się również pamięć o wielu wydarzeniach, bardzo istotnych 

dla naszej ojczyzny. Nie ma się więc co dziwić, że wiele osób ze 

wzruszaniem myśli o ulicach i zaułkach tej metropolii.  

W pierwszych stuleciach istnienia Polski rolę stolicy pełniły 

najpierw Gniezno, a potem Kraków. Stolica w owej epoce to była po 

prostu siedziba monarchy – i też król mógł zmienić miasto, w którym 

mieszkał. Do Warszawy przeniósł się Zygmunt III Waza. Był to 

władca Polski, będący również dziedzicem królestwa Szwecji – starał 

się on odzyskać koronę swoich przodków, którą mu odebrano. By być 

bliżej Szwecji, król zdecydował się zamieszkać w Warszawie – od 

tego czasu owo miasto stało się naszą stolicą.  

Obecna Warszawa została praktycznie zbudowana od nowa po II wojnie światowej. W trakcie 

Powstania Warszawskiego (1944) Niemcy zrównali miasto z ziemią, zostawiając tylko gruzy i szczątki. 

Polacy musieli później od nowa wznosić niemal każdy budynek. Również tak piękne gmachy, jak pałac 

królewski, zostały odbudowane po 1945. Co interesujące, jeden z najbardziej znanych budynków 

Warszawy został nawet zaprojektowany dopiero po wojnie. Mowa oczywiście o Pałacu Kultury i Nauki. 

Jest to najwyższy budynek w Polsce i ma ponad 200 metrów! Reprezentuje on styl znany jako socrealizm, 

związany z okresem władzy komunistów. Z tego powodu wiele osób uważa, że Pałac powinien zostać 

zburzony, jako symbol komunistycznej dyktatury – jednak Warszawiacy przywykli już do jego 

masywnych murów i chyba niełatwo byłoby się im z nimi 

rozstać.  

Na ulicy Wiejskiej znajduje się kolejny budynek, znany 

chyba każdemu z telewizji. Mowa oczywiście 

o siedzibie Sejmu. Tam to posłowie obradują nad kolejnymi 

ustawami i ustalają przyszłość naszego kraju! W tym białym 

gmachu spotykają się najbardziej wpływowi ludzie w państwie, 

nasi reprezentanci! Innym istotnym miejscem jest Pałac 

Prezydencki, znajdujący się na Krakowskim Przedmieściu. Jak 

sama nazwa wskazuje, urzęduje tam głowa naszego państwa. Pana Prezydenta spotkać można też w innej 

części Warszawy – mieszka on bowiem w pałacyku, znanym jako Belweder, zaś wspomniany Pałac 

Prezydencki służy mu jako miejsce pracy. Różne ważne uroczystości odbywają się z kolei na Placu 

Piłsudskiego. Tam znajduje się słynny Grób Nieznanego Żołnierza, miejsce, gdzie wojskowi składają 

hołd swoim poprzednikom, którzy przelewali krew za ojczyznę. Mówiąc o Warszawie nie można 

oczywiście nie wspomnieć o rzece, jaka przez nią przepływa. Wisłą bowiem miała przypłynąć do miasta 

legendarna syrenka, której pomniki zdobią miasto. Jest ona także jego herbem! Warszawa to jedno z 

najciekawszych miast Polski i każdy powinien odwiedzić ją przynajmniej raz! 

                                            Przygotowały: Joanna i Magdalena Olszak z kl. VII 
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 SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

 

Meduza 

Meduza – jedna z dwóch form morfologicznych parzydełkowców (Cnidaria), pierwotnie swobodnie 

pływająca, pelagiczna, z galaretowatym ciałem, zwykle w kształcie dzwonu lub parasola, zasadniczo 

rozmnażająca się płciowo. Nie występuje u koralowców (Anthozoa). Meduzy są drapieżne. Do chwytania 

zdobyczy i do obrony używają parzydełek. Drugą z form życiowych parzydełko Meduza powstaje zwykle 

z polipa, z wyjątkiem pozbawionych tego stadium trachymeduz (Trachymedusae), u których meduza 

powstaje z pelagicznej aktinuli (larwy) hydromeduzy. Meduzy macierzyste niektórych stułbiopławów 

(Hydrozoa) mogą rozmnażać się bezpłciowo poprzez wytwarzanie meduz potomnych. Meduza żyje do kilku 

miesięcy. Zwykle ginie po zakończeniu rozrodu. 

Meduzy poszczególnych gromad parzydełkowców (z wyjątkiem koralowców) różnią się sposobem 

powstawania oraz wieloma szczegółami budowy. Mają też odrębne nazwy: 

scyfomeduza – meduza krążkopławów (Scyphozoa), 

hydromeduza – meduza stułbiopławów (Hydrozoa), 

kubomeduza – meduza kostkowców (Cubozoa).wców jest polip.  

   

Ciało meduz wykazuje symetrię promienistą. Ma kształt mniej 

lub bardziej spłaszczonego parasola, dzwonu, dysku lub grzybka. 

Składa się z zewnętrznego naskórka pochodzenia 

ektodermalnego i wewnętrznej gastrodermy wyścielającej jamę 

gastralną rozdzielonych mezogleą lub mezenchymą. W naskórku 

(epidermie) występują komórki nabłonkowo-mięśniowe, 

desmocyty, komórki interstycjalne, komórki zmysłowe, nerwowe 

i knidoblasty. Z tych ostatnich powstają komórki parzydełkowe. 

Pośrodku spodniej strony ciała mieści się otwór gębowy prowadzący do gardzieli, a przez nią do jamy 

gastralnej (chłonąco-trawiącej). Na krawędziach ciała osadzone są czułki, pojedyncze oczka i statocysty.   

Całe ciało otoczone jest pierścieniami nerwowymi: motorycznym i sensorycznym. Rozdzielnopłciowe 

meduzy rozmnażają się poprzez produkcję gamet, 

które wyrzucane są na zewnątrz ciała, gdzie po 

zapłodnieniu tworzą larwę zwaną planulą.           

               

                                                                                                                                           

Przygotował: Mateusz Zielonka z kl. VII 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

Kruszwil i Kamerzysta 
 

Marek Kruszel (ur. 23 marca 2001 w Szczecinie) - polski youtuber. Prezentuje bogactwo na swoich 

filmach. Jego kanał jest najszybciej rozwijającym się kanałem 

w Polsce.  

Wbił 1 000 000 subskrypcji 29 maja 2018, a 2 000 000 

1 września 2018r. Jego filmy nagrywa Kamerzysta. 

Ciekawostki: 

 Tak naprawdę nie jest aż tak bogaty. Do jego kanału 

trzeba podchodzić z dystansem. 

 Ma kocicę o imieniu Grzymisława. Ma też kocura 

o imieniu Grzymisław. 

Prawdopodobnie kanał założył Kamerzysta. W dodatku 

on płaci za różne rzeczy, które są na filmach. 

 Wita się przywitaniem „Siema, jestem Marek”. 

 

 

  

------------------------------------------ 

 

Kamerzysta (ur. 1992) - polski youtuber i kamerzysta Lorda Kruszwila jest jego 

przeciwieństwem - Marek pokazuje bogactwo, a Kamerzysta biedę. Jeżeli na kanale 

Lord Kruszwil wbiją 3 miliony subskrypcji, pokaże twarz.                                                                          

         

                   

        

Przygotowali: Michał Pogwizd i Kacper Nakielski z kl. VI 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

ŚCIEŻKA ROWEROWA-wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu rowerowego, oznaczona 

odpowiednimi znakami drogowymi. Jazda rowerem to idealny sposób na spędzanie wolnego czasu. 

Stanowi połączenie zdrowej aktywności fizycznej, kształtującej nasze mięśnie i poprawiającej wydolność 

organizmu, z możliwością zwiedzania pięknych widoków i obcowania z przyrodą.                                             

Udane i satysfakcjonujące korzystanie z dobrodziejstw turystyki rowerowej, uzależnione jest od 

odpowiedniego wyposażenia się w niezbędne akcesoria rowerowe. Podstawowym sposobem dobrego 

przygotowania się do jazdy jest zaopatrzenie się w odpowiedni ubiór, specjalnie zaprojektowany i 

przeznaczony do jazdy rowerem.  

JAK UBRAĆ SIĘ NA ROWER?  

Nie bez znaczenia jest wybór kolorów stroju do jazdy na rowerze. Chodzi nie tylko o modę, ale przede 

wszystkim o bezpieczeństwo. Warto założyć coś jasnego. Widoczność na drodze można poprawić na 

przykład dzięki odblaskowej kamizelce rowerowej. Warto zwrócić na to szczególną uwagę w czasie jazdy 

po zmierzchu, zwłaszcza za miastem na drogach, które nie są dobrze oświetlone. 

BEZPIECZEŃSTWO JAZDY: 

Kask rowerowy zapewnia przede wszystkim odpowiednią ochronę głowy. Niestety nikt nie jest w stanie 

przewidzieć kiedy się przewróci i jakiego urazu może doznać podczas upadku.  W większości 

przypadków kask rowerowy może okazać się pomocny i uchronić rowerzystę przed długim leczeniem, 

lub nawet uratuje mu życie. Powinien być dopasowany do obwodu głowy, nie może się zsuwać, będzie 

także chronił przed przegrzaniem się latem, kiedy panują wysokie temperatury.                                                                                                                                                           

Warto również zainwestować w okulary rowerowe, które posiadają kilka zestawów szkieł wymiennych. 

Można je dobierać stosowanie do warunków na drodze i w ten sposób poprawić swoje i innych 

bezpieczeństwo. 

Ukształtowanie naszego terenu sprawia, że często nasze wycieczki rowerowe to nic innego jak Górskie 

wyprawy rowerowe. Oczywiście ważne, aby do tego typu wycieczek odpowiednio się przygotować 

zarówno fizycznie jak i z punktu widzenia wyposażenia. Rower górski musi mieć odpowiedni bieżnik. 

Dobrze także jeżeli posiada błotniki rowerowe. Posiadanie błotników rowerowych szczególnie się 

sprawdza w błotnistym terenie. Oświetlenie, odblaski i kask to również ważne sprawy. Dodatkowo każdy 

rower na tego typu wyprawy powinien mieć sprawne hamulce. Pamiętajmy, że teren w jakim przyjdzie 

się poruszać użytkownikowi może być naprawdę trudny. 
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 ZRÓB  TO  SAM 

Sałatka wiosenna z rzodkiewkami 

Przepis na sałatkę wiosenną z rzodkiewkami, 

ogórkiem, pomidorem i jajkami na twardo. 

Czas przygotowania: 15 min. Kalorie: 120 kcal 

Porcje: 6 porcji 

Składniki: 
pęczek rzodkiewek 

2 pomidory 

ogórek 

2 dymki ze szczypiorkiem 

4 jajka na twardo 

kilka liści sałaty 

2 łyżki majonezu 

sól 

pieprz 

Przygotowanie: 

■ Warzywa umyć, osuszyć. Rzodkiewkę pokroić w 

plastry, pomidory i ogórek w kostkę, a dymkę 

posiekać. Obrane jajka pociąć na ćwiartki. 

■ Liście sałaty porwać na małe kawałki. Składniki 

sałatki wymieszać w misce, doprawić solą i 

pieprzem. Przed podaniem polać majonezem. 
  

Jak wybrać nowalijki do sałatki? 

Dokonując wyboru warzyw należy sprawdzać, 

czy pochodzą ze sprawdzonego źródła z 

certyfikowanych upraw. Podczas zakupów, warto 

zwrócić uwagę na kształt i rozmiar pomidorów 

lub ogórków - te idealne i sporej wielkości nie 

zawsze są najlepszym wyborem. Poniżej lista 

warzyw, która jest najbardziej narażona na 

działanie pestycydów: 

szpinak, seler, ogórki, papryka, pomidory, 

pomidorki koktajlowe, ziemniaki. 

 

Przygotowały: Milena Iwańska i Linda Kozik z kl. V                                                                               

 HUMOR 
Nauczycielka pyta największego lenia w klasie: 

- Jakim zwierzęciem chciałbyś być? 

- Wężem! 

- A dlaczego ? 

 - Bo on leży, a mimo to idzie ... – odpowiada 

chłopiec 

 

Mały chłopiec wraca ze szkoły. Podjeżdża 

samochód. Kierowca opuszcza szybę i mówi: 

- Wsiadaj do środka, dam ci 10 zł i lizaka. 

Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. 

Samochód powoli toczy się za nim. Znowu się 

zatrzymuje: 

- No wsiadaj, dam ci 20 zł, lizaka i chipsy. 

Chłopczyk ponownie kręci głową i przyspiesza 

kroku. Samochód powoli jedzie za nim: 

- No nie bądź taki! Moja ostatnia oferta: 50 zł, 

chipsy i cola. 

- Oj, daj spokój, tato. Skoro kupiłeś taki samochód, 

to naucz się z tym żyć. 

 

- Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w 

szkole. 

- Co masz na myśli, mówiąc „małe''? 

- No ja, ty, wychowawczyni i pan dyrektor... 

 

Przygotował: Kornel Kozik z kl. IV 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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