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W świecie klocków... 
Klockoland 

12 grudnia 2019 roku klasy 5A i 5B z naszej szkoły wybrały 
się na wycieczkę do Klockolandu w Krakowie. Odbyły się 
tam warsztaty z instruktorami, na których uczniowie zbudo-
wali robota w kształcie Świętego Mikołaja siedzącego w sa-
niach, które były zaprzężone w renifera. Później budowali 
ozdoby z klocków na choinkę. Po ich skończeniu mogli po-
malować bombki robotem oraz pobawić się innymi maszy-
nami. Na koniec uczniowie dostali dyplomy grzeczności.  
Piotr Chyra, kl. 5A 
Franciszek Ślusarczyk, kl.  5A 
 

Słów kilka o wolontariacie… 

WOLONTARIAT – to bezpłatne, dobrowolne, świadome 

działanie na rzecz innych. Wśród nas są ludzie, którzy chęt-
nie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażując się w pracę 
na rzecz różnych osób i instytucji np. w domach dziecka, ho-
spicjach, muzeach czy schroniskach dla zwierząt. Pracują 
też w instytucjach publicznych, placówkach kultury, sportu 

itp. takich ludzi nazywamy wolontariuszami. Pomagają, bo 
chcą pomagać. Nie biorą za to pieniędzy. Wystarczy im 
uśmiech czy serdecznie uściśnięta dłoń. Wolontariat przyno-
si ludziom wiele szczęścia, uczy zaufania i pomaga żyć w 

zgodzie z innymi i według najlepszych wzorów. Znani pol-
scy wolontariusze to Anna Dymna – „Mam Marzenie”, 
„Nuta nadziei”, „Mimo Wszystko”, Ewa Błaszczyk – 
„Budzik”, Jurek Owsiak – „Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy”.                                                                             

Piotr Chyra, kl. 5A 
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Z pomocą potrzebującym… 
 

Szlachetna Paczka 
 
Szlachetna Paczka – to ogólnopolski projekt społeczny orga-
nizowany przez Stowarzyszenie „Wiosna”. Projekt działa od 
2001 roku, a jego głównym celem jest pomoc ludziom po-
trzebującym. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Krako-
wie na ulicy Berka Joselewicza. Szlachetna Paczka ma nam 
pokazać, że pomagać może każdy. Organizatorzy projektu 
mają spis osób, które potrzebują pomocy i listę rzeczy im 
potrzebnych. Wystarczy przygotować paczkę dla potrzebują-
cego według listy otrzymanej od stowarzyszenia. Akcja jest 
bardzo dobrze zorganizowana. Uważam, że warto w niej 
wziąć udział, aby dać innym radość. 
 
Franciszek Ślusarczyk, kl. 5A 
 

WOŚP 
Wielka  Orkiestra Świątecznej Pomocy została założona 2 
marca 1993 roku w Warszawie. Założycielami byli: Jerzy 
Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, 
Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełtowski 
oraz Beata Bethke. Nazwa Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy po raz pierwszy została użyta w programie telewizyj-
nym „Róbta co chceta” czyli rock’n’rollowa jazda bez trzy-
manki, w ferie bożonarodzeniowe w 1991 r. Autorem nazwy 
jest Jurek Owsiak. Akcja polega na zbiórce pieniędzy na cele 
charytatywne. Organizatorzy z zebranych pieniędzy kupują 
nowy sprzęt medyczny dla szpitali dziecięcych z całej     
Polski. W tym roku Orkiestra zagrała 12 stycznia. 
Franciszek Ślusarczyk, kl. 5A 
Piotr Chyra, kl. 5A 
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Jasełka i Konkurs Kolęd i Pastorałek - 
                      fotoreportaż 
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Magia niezwykłej nocy... 
Skąd się wziął Sylwester? 

Tańce, fajerwerki, muzyka i szalona zabawa - z tym więk-
szości z nas kojarzy się sylwestrowa noc, w czasie której 
żegnamy stary rok, a witamy nowy. 
Dlaczego tak hucznie świętujemy nadejście Nowego Roku? 
W Polsce obrzędy sylwestrowe pojawiły się dopiero w XIX 
wieku. Przybyły one do nas z Europy Zachodniej.            
Początkowo Sylwestra świętowały jedynie bogatsze war-
stwy społeczeństwa. 
Aby przegonić Stary Rok, strzelano z bicza. Arystokracja 
witała Nowy Rok toastem z białego wina pochodzącego z 
Węgier. Ziemianie polowali, strzelali z batów na szczęście, 
składali życzenia i ucztowali. Z Sylwestrem związane są 
liczne ludowe tradycje, np. „wypiekanie bochniaczków i 
szczodraków” - chlebów i bułeczek. 
Przynoszącym szczęście i zdrowie pieczywem obdarowy-
wano domowników. 
Nowy Rok obchodzono radośnie - dzieci robiły psikusy  
sąsiadom, uczestniczyły w kuligach. W Nowy Rok należało 
się wystrzegać czynności, które uchodziły za nieprzyjemne. 
Było to związane z popularnością porzekadła: „Jaki Nowy 
Rok, taki cały rok”. 
Powitanie Nowego Roku szampanem to dopiero zwyczaj 
Polski powojennej. Tradycje się zmieniły i wróżby, polo-
wania zastąpiono kolorowymi fajerwerkami, a zamiast        
Tokaja (węgierskiego wina) jest szampan. Wciąż jednak 
Sylwester to radość, taniec, muzyka, zabawa i szaleństwo 
do białego rana. 
Sylwester- wigilia Nowego Roku (imieniny Sylwestra) - koniec roku 
kalendarzowego. 
Dla dociekliwych... 
Sylwester to imię pochodzenia łacińskiego - wywodzi się od przy-
domka silvestris-  oznaczającego: „człowiek żyjący w lesie”, „dziki”. 

Piotr Grochot,  kl. 4A 
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 Szopki Krakowskie 
22.01.2020 r. uczniowie klas 4a i 4b pojechali na wycieczkę 
do Krakowa. Podziwiali słynne Szopki  Krakowskie zgro-
madzone w budynku Bractwa Kurkowego. Szopki wzbudzi-
ły zachwyt wśród uczniów. Były one wielkie, małe, w prze-
różnych kolorach!  

Następnie uczestnicy wycieczki pojechali do kina, gdzie 
obejrzeli film pt.: ,,Doktor Dolittle”. Główny bohater  po-
magał różnym zwierzętom. Film był bardzo fajny, poucza-
jący i ciekawy.  BYŁA ŚWIETNA ZABAWA! 
Emilia Pustuła, Łucja Bochenek, kl. 4A 
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Bliżej historii…  
Rotmistrz Witold Pilecki - niezłomny bohater 

trudnych czasów wojny                                                         
  Witold Pilecki herbu Leliwa, pseudonim „Witold”, 

„Druh”, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzało-
życiel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej,      
więzień i organizator Ruchu Oporu w Auschwitz.                  
Nasz bohater przyszedł na świat 13 maja 1901 roku             
w Ołońcu na terenie Rosji w wielodzietnej rodzinie.  
   W szkole dobrze się uczył, należał do harcerstwa, które 

wprowadziło go w arkana sztuki wojskowej. Od najmłod-

szych lat chciał walczyć o wolność i niezależność Ojczy-

zny.  Będąc studentem, walczył podczas wojny z bolszewi-

kami, brał udział w obronie Grodna, wykazał się w Bitwie 

Warszawskiej. W Wojsku Polskim szybko awansował, wie-

lokrotnie był odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wybu-

chu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześnio-

wej, następnie przeszedł do konspiracji. W 1940 Witold Pi-

lecki z własnej woli pojechał do Auschwitz, gdzie założył 

Ruch Oporu, następnie w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. 

„Druh” wraz z kilkoma przyjaciółmi uciekł z obozu kon-

centracyjnego. W 1948 r. podczas tortur Pilecki musiał się 

przyznać do rzeczy, których nie zrobił, a następnie został 

osądzony i zamordowany, jednak jego ciała nigdy nie odna-

leziono. Na szczęście w 1991 r. został pośmiertnie oczysz-

czony z zarzutów i mianowany na Pułkownika. 
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Pilecki był prawdziwym patriotą, który w pełni zasługuje na 

tytuł wielkiego bohatera. 

Bibliografia: Drewniak Wojciech, Historia bez cenzury, część 2, Kra-

ków 2017 oraz Wikipedia. 

Krystian Kokoszka, kl. 5A 

W świecie tradycji…                                                      

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jako najbardziej 

znany polski utwór  

   Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka       

z roku 1811 i 1812, we 12 księgach wierszem to nasza narodowa    

epopeja napisana trzynastozgłoskowcem. 

   Jest to najbardziej rozpoznawalny utwór w literaturze polskiej. To-

warzyszy Polakom od prawie 200 lat, zarówno w ciężkich chwilach 

jak i w radosnych. Już w klasie czwartej i piątej dzieci poznają frag-

menty tego pięknego poematu, który opisuje życie, tradycje i kulturę 

polskiej szlachty XIX wieku. Na kartach utworu możemy przeczytać 

jak wyglądało polowanie na niedźwiedzia, grzybobranie, czy biesiada 

we dworze.  

   Uważam, że jest to arcydzieło, wobec którego nie można przejść 

obojętnie, ponieważ dodawało Polakom siły w trudnych czasach zabo-

rów, było pokrzepieniem dla serc. Teraz nadal zawiera aktualne treści 

polityczno-kulturalne. 

Krystian Kokoszka, kl. 5A 
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Wywiad  z Panią Zofią Klimą nauczycielem               
bibliotekarzem w Szkole Podstawowej nr 1               
im. Tadeusza Kościuszki      
w Niepołomicach 
 
- Ile książek jest w bibliotece? 
- Księgozbiór liczy 10877           
woluminów. 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 
Jeżeli tak, to dlaczego? 
- Tak, lubię swoją pracę. Lubię 
pracować z dziećmi i młodzieżą. 
Chętnie też słucham, kiedy ucz-
niowie opowiadają treść prze-
czytanych książek, dzielą się 
wrażeniami. 
- Jakie książki poleciłaby Pani 
młodzieży?  
- Młodzież czyta książki współ-
czesnych autorów i dobrze. 
Uważam, że warto też znać 
książki wcześniejszych autorów, 
np.: Adama Bahdaja  „Wakacje z duchami”, „Stawiam na Tolka 
Banana”, Alfreda Szklarskiego – cykl powieści o Tomku Wil-
mowskim, Zbigniewa Nienackiego - serię Pana Samochodzika, 
„Księgę strachów”, Edmunda Niziurskiego „Księgę urwisów”, 
„Siódme wtajemniczenie”. Niektórzy nasi uczniowie wypoży-
czają te książki i podobają im się. 
- Czym się Pani interesuje? 
- Lubię czytać książki i zwiedzać muzea. 
- Czy gdy była Pani mała, to chciała zostać bibliotekarką? 
- Tak, ponieważ praca w bibliotece wydawała mi się ciekawa. 
Praca ta pomaga uczniom w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu 
zainteresowań czytelniczych. 
- Na czym polega Pani zawód?                                                  
- Zawód nauczyciela bibliotekarza ściśle wiąże się z edukacją 
dzieci i młodzieży. Czytanie książek potrzebne jest w zdoby-
waniu wiedzy, rozwijaniu pasji i zainteresowań.  
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Dlatego nauczyciel bibliotekarz promuje czytelnictwo, groma-
dzi księgozbiór, sporządza opisy bibliograficzne i wypożycza 
książki . Na stronie WWW naszej szkoły w zakładce Bibliote-
ka jest dostępny katalog online, w którym można sprawdzić 
książki znajdujące się w naszej bibliotece. 
- Jaka jest Pani ulubiona książka? 
- Rynek wydawniczy jest bogaty w ofertę różnych książek, sta-
ram się śledzić go na bieżąco, ale wymienię kilka autorów, np. 
R. Mroza, A. Sapkowskiego, O. Tokarczuk, A. Brzezińską. 
Czytam też książki historyczne oraz chętnie wracam                
do H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Wańkowicza. 
Ostatnio przeczytałam książkę, którą może przeczytać mło-
dzież posiadająca już  wiedzę historyczną, mianowicie 
„Uwikłane w historię. Bohaterki i zdrajczynie” J. Molendy. 
Polecam również książkę I. Kienzler pt. „Kobiety niepodległo-
ści”. 
- Czy może Pani powiedzieć coś o życiu prywatnym?  Czy 
uprawia Pani jakiś sport?   
- Lubię długie spacery i jazdę na rowerze.    

- Dziękujemy za rozmowę.                                                     
Rozmowę przeprowadzili: Michał Kucharski,                    
Krystian Kokoszka i Franciszek Ślusarczyk, kl. 5A 
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Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych                             
Przed feriami redaktorzy gazetki: „Tadziopress” (uczniowie klasy 4A  

i 5A ) pod opieką Pani B. Franczyk-Kestranek przygotowali program 

artystyczny na temat bezpieczeństwa  podczas  ferii, który przedstawili 

swoim kolegom i koleżankom z klas: IV,V, VI  dnia 24 stycznia.          

Nie zabrakło autorskiej piosenki napisanej na potrzeby występu           

przez Piotra Chyrę, Franciszka Ślusarczyka i Panią  Beatę Kestranek.                                                         

                                     RAP NA FERIE                                                                                                              

Nie jeźdź na sankach obok drogi,                                                                                        

bo możesz połamać sobie nogi.  (drugi raz śpiewa chór)                          

Nie jeźdź na nartach w poprzek stoku,                                                                                        

bo ci wyjedzie ziomek z boku.  (drugi raz śpiewa chór) 

Na łyżwach jeźdź tylko po lodowisku,                                                                                         

bo jak nie - będzie pobojowisko.  (drugi raz śpiewa chór) 

Ciepłe ubranie to jest podstawa,                                                                                             

by Cię nie dopadła zimna zaraza.    (drugi raz śpiewa chór) 

ref: O bezpieczeństwo apelujemy,                                                                                         

dobrych wyników oczekujemy.  (drugi raz śpiewa chór) 

Słuchaj mamy i taty, babci i dziadka,                                                                                   

wtedy nie zdarzy się żadna wpadka.  (drugi raz śpiewa chór) 

Na Internet uważaj i na obcych ludzi,                                                                               

którzy serfują w sieci i zaczepiają dzieci.  (drugi raz śpiewa chór) 

O kulturę języka zawsze dbaj,                                                                                                

bo nawet na feriach reprezentujesz nasz kraj.                                                          

(drugi raz śpiewa chór)                                                                                                 

Do książki czasem zaglądnij miły przyjacielu,                                                                         

byś zaliczał się do grona czytających niewielu.                                                                  

(drugi raz śpiewa chór) 
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ref: O bezpieczeństwo apelujemy,                                                   

dobrych wyników oczekujemy.            refren śpiewamy x2 

Zawsze na karku noś swą głowę,                                                    

mózgu używaj w całości, a nie połowę. (drugi raz śpiewa chór) 

Pamiętaj o odblaskach, by kierowca zmęczony,                                            

jadąc w ciemnościach, zobaczył Cię, wracając do dzieci i żony. 

(drugi raz śpiewa chór)                                                                     

Ciesz się, baw się i do szkoły wracaj wypoczęty,                                  

bo rok szkolny już dawno rozpoczęty.  (drugi raz śpiewa chór) 

Trzeba mieć energii sporo,                                                                     

aby na koniec roku wypaść na świadectwie wzorowo!!!                  

(drugi raz śpiewa chór) 

ref: O bezpieczeństwo apelujemy,                                                           

dobrych wyników oczekujemy.             refren śpiewamy x2 
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Bliżej poezji... 

Nowy Rok 
 

Pan Sylwester idzie drogą 
z siwą, długą brodą. 
Niesie koszyk pełen wrażeń,  
niesie plecak pełen marzeń. 
 

Gdzie to idzie Wielki Pan? 
Dokąd kroczy? Czy jest sam? 
Na ramionach uroczyście, 
w bałwana asyście, 
dźwiga wszystkie wiadomości, 
które odchodzący rok ugościł. 
 

Dokąd zmierza ten staruszek? 
A już widzę, on się chowa  
w skrzyni z napisem przeszłość. 
Tam ląduje siwa głowa! 
 

Bo z przyszłości się wychyla 
i nieśmiało zerka 
chłopiec młody i wstydliwy. 
Jak na imię ma ten młodzian? 
Czy ktoś dojrzeć zdoła? 
Czy przedstawisz się nieznajomy? 
Czy pochylisz czoła? 
 Idzie, idzie, dumnie kroczy. 
Pewnie, prężnie stawia krok, 
a na piersi trzyma napis: 
„Jestem Nowy Rok”. 
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Nowy Roku, mój kochany! 
Nic nie niesiesz, gdzie masz dary? 
Gdzie prezenty, gdzie talary? 
 
Wita nas ten młody,  
bez pakunków, bez nagrody. 
On mi właśnie szepcze skrycie, 
że przed nami nowe życie. 
 

Nowe plany, przyrzeczenia, 
wyzwania i postanowienia. 
Bo, gdy Nowy Rok nastaje, 
ludziom nowe szanse daje. 
 

Piotr Grochot, kl. 4 A  

 
Fraszka na bałwana 
 
Ulepił raz Józio bałwana 
Stał bałwan rok cały, 
Złe rzeczy mu się nie działy. 
 
Jak to możliwe? Pytacie. 
Bałwan był spikselowany, 
Bo przecież... śniegu nie mamy! 

 

Józef Pałkowski, kl. 4A 
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Bezpieczeństwo 
Bezpieczeństwo na wesoło, czyli wielkie sprawy w mi-

niaturowej formie szkolnego 

kabaretu (tekst z przymru-

żeniem oka napisany przez 

Panią B. Kestranek…na po-

trzeby  występu na temat 

bezpieczeństwa podczas fe-

rii zimowych). 

- Cześć Franiu! Dlaczego masz 

takie czerwone uszy? 

- Żeby cię lepiej słyszeć. 

- A dlaczego nie masz zębów?  

- Żeby jeść kaszki dla dzieci, 

uwielbiam kaszki… 

- A dlaczego masz nogę w gipsie? 

- Bo lubię na gipsie zjeżdżać podczas ferii z górki, osiągam wtedy 

super prędkość.                                                                                      

- Naprawdę?????????????                                                               

Franek: - No właśnie…, nie całkiem naprawdę, bo... no właśnie… 

czerwone uszy mam, bo nie posłuchałem mamy i nie ubrałem czapki, 

gdy prosiła, żebym ubrał się ciepło. Zęby mi wypadły, gdy wywróci-

łem się na lodowisku, bo zbyt szybko jeździłem i wpadłem na nad-

jeżdżającego kolegę, a nogę złamałem, gdy zmarznięty z czerwony-

mi uszami i zębami w garści biegłem do domu w tenisówkach po 

śniegu, żeby wszystko opowiedzieć mamie.                                                                                     

- Franku, zadbaj o bezpieczeństwo i nie bądź bezmyślnym wilkiem       

z „Czerwonego Kapturka”, słuchaj rodziców i szanuj innych ludzi. 

Wiesz, że ten wilk źle skończył… 
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                        Święty Walenty 
Święty Walenty żył na przełomie II i III wieku naszej ery            
w Cesarstwie Rzymskim za panowania Cesarza Klaudiusza II 
Gockiego. Był lekarzem, duchownym. Cesarz Klaudiusz zabronił 
młodym mężczyznom zawierania małżeństw w wieku od 18 do 
37 lat, gdyż uważał, że najlepsi żołnierze to legioniści nieposiada-
jący rodzin. Zakaz ten złamał Walenty, ponieważ błogosławił ślu-
by legionistów, przez co trafił do więzienia i został skazany na 
śmierć (egzekucję wykonano 14 lutego 269 r.). Legenda głosi, że 
tam zaprzyjaźnił się  z córką strażnika, która go odwiedzała i pod-
nosiła na duchu. Aby się odwdzięczyć, zostawił jej na pożegnanie 
liść w formie serca. Napisał na nim: „Od twojego Walentego”. 
Jest patronem zakochanych i chorych. 
Bibliografia:  
1.Wikipedia. 
2. https://stacja7.pl/swieci/swiety-walenty-biskup-zakochanych/ 
3. https://zyciorys.info/sw-walenty/ 
 
Aleksandra Komenda, kl. 5A                                                            
 

Walentynki                                                            
Nazwa walentynki pochodzi od Świętego Walentego. Święto to 
obchodzone jest 14 lutego. Największą popularnością cieszy się 
w USA. Tego dnia wszyscy wręczają sobie karteczki, maskotki, 
prezenty, kwiaty i słodycze. Karteczki wysyłane są anonimowo. 
Osoba obdarzona powinna sama się domyślić, kto kryje się za 
podpisem „Twój Walenty" czy „Twoja Walentynka". W naszym 
kraju Dzień Świętego Walentego obchodzimy zaledwie od kilku-
nastu lat. Tego dnia każdy powinien czuć się kochany.                  
Walentynki wysyłamy pocztą, podkładamy ukradkiem pod drzwi, 
wrzucamy do skrzynki albo podrzucamy niepostrzeżenie w inny 
sposób. Najmilsze kartki walentynkowe to te zrobione własno-
ręcznie, ozdobione ślicznym rysunkiem albo wierszykiem, jeśli 
akurat dopisze wena. 
 

Karolina Mirowska, kl. 5A 
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Bal Karnawałowy  - fotoreportaż 
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Uwaga Konkurs! Podaj tytuły legend                     

przedstawionych na stronach 20 - 22. 

W świecie legend i niezwykłych historii….Prace 

plastyczne uczniów kl. 4A 

Rys. Piotr Grochot, Emilia Pustuła, Karol Pasternak 
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Rys. Oliwia Antończyk, Szymon Szeląg,           

Szymon Pelowski, Łucja Bochenek 
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Rys. Szymon Bednarski, Filip Głogowski 

Osoba, która pierwsza wypisze tytuły zaprezentowanych legend        
i poda je Pani B. Franczyk-Kestranek, otrzyma słodką nagrodę :) 
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Warto przeczytać... 
 

      „Percy Jackson i Złodziej Pioruna” 

Rick Riordan to jeden z najbardziej popularnych auto-

rów literatury fantastycznej dla młodzieży. Jego książki są 

skarbnicą wiedzy o mitologii greckiej, rzymskiej,              

nordyckiej i wielu innych.                                                                    

Autor  książki „Percy Jackson i Złodziej Pioruna” 

ukazuje nam jak greccy bogowie, półbogowie i inne mitycz-

ne istoty radzą sobie we współczesnym świecie. Przenosi 

nas w świat pełen fantastycznych przygód głównego               

bohatera, który trafia do obozu herosów, gdzie dowiaduje 

się, że jego prawdziwym ojcem jest Posejdon. Chłopak          

zaprzyjaźnia się tam z Annabeth - córką Ateny i satyrem 

Groverem, z którymi podróżuje po Ameryce, żeby rozwi-

kłać zagadkę Piorunu Zeusa. 

Powieść tę polecam wszystkim zagorzałym fanom 

fantastyki i mitologii, ponieważ możemy przyswoić ogrom 

wiedzy w zabawny, lekki sposób.                                        

Krystian Kokoszka, kl. 5A 
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Mali ratownicy  
   Udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia 
jest nie lada wyzwaniem nawet dla dorosłych. Ważne jest, 
aby od najmłodszych lat uczyć się prawidłowych odruchów, 
bo to zaowocuje w przyszłości.  

   Uczniowie klas: 2a, 2b, 2c, 3a i 3b w sposób cykliczny 
zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy poprzez uczestnictwo w warsztatach 
„Mały ratownik”. 20 lutego bieżącego roku dzieci z tych 
klas po raz kolejny spotkały się z ratownikami medycznymi. 

Poprzez praktyczne ćwiczenia dzieci miały możliwość po-
znać zasady poprawnego i skutecznego wzywania pogoto-
wia, poznały sprzęt ratowniczy. Na maskotkach misiach oraz 
fantomach trenowały uciskanie klatki piersiowej i przywra-

canie oddechu poszkodowanemu. Zdobyły wiedzę na temat 
postępowania w wypadku oparzeń.  
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   Uczniowie mają świadomość, że w takich sytuacjach z za-

chowaniem własnego bezpieczeństwa należy pomóc drugie-
mu człowiekowi. Na koniec każdy uczestnik otrzymał dy-
plom „Małego ratownika". 
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: Barbara Derus 
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Słów kilka o... chomikach 
Chomik malutki (Roborowskiego) to najmniejszy przedstawiciel 
chomikowatych. Długość jego ciała nie przekracza 7 cm, a waży ok. 
30 gram. Charakteryzuje go dość szeroka głowa i brak pręgi na grzbie-
cie. Ma duże, ciemne oczy i stosunkowo wielkie uszy. Gruczoły zapa-
chowe znajdują się na brzuchu i biodrach. Ma bardzo jasną niemal bia-
łą sierść na brzuchu. Wierzchnia część futerka nie jest jednolicie brą-
zowa. Ma dwa worki, w których przenosi pokarm. 
10 zasad, które pomogą Wam dobrze opiekować się chomikiem: 
1.Odpowiednia klatka dla chomika (nie można kupować  za małej 
klatki, gdyż chomiki są bardzo energiczne, potrzebują dużo ruchu)                                                            
2.Właściwe wyposażenie klatki (chomikowi potrzebna jest odpo-
wiednia ściółka, domek, poidełko, miska, kołowrotek) 
3. Dieta to podstawa (dieta chomików powinna składać się z ziaren, 
owoców, warzyw i innych roślin)                                                           
4. Dobra pielęgnacja (należy pamiętać, że chomikowi zęby rosną 
przez całe życie, a ich przerost może powodować wiele problemów i 
przysparzać bólu chomikowi, ważne jest, by zapewnić mu możliwość 
nieustannego ścierania zębów, ważne jest regularne sprzątanie klatki) 
4. Zero kąpieli! (chomiki nie potrzebują dużych ilości wody w natu-
rze, nie potrzebują ich też w warunkach domowych, bez problemu wy-
czyszczą całe swoje futerko) 
5. Uważaj na choroby! Jeżeli chomik nie ma apetytu, jest ospały, 
osowiały, leży w kącie i nie chce się bawić, należy jak najszybciej 
udać się do lekarza weterynarii) 
6. Zapewnij chomikowi bezpieczeństwo (szkodliwy dla chomików 
jest stres, uniknie go, jeśli klatka będzie stała w cichym, spokojnych 
miejscu) 
7. Oswojenie chomika – trudne (chomik jest bardzo trudny do oswo-
jenia, ale jeśli będziemy karmić go z ręki, po paru dniach będziemy 
mogli go głaskać w klatce i próbować wziąć na ręce) 
8. Samotność – drugie imię każdego chomika (chomik jest samotni-
kiem i najlepiej się czuje pozostawiony sam sobie)  
9. Zdrowy chomik to aktywny chomik (chomiki to zwierzęta nocne, 
właśnie wtedy stają się aktywne, a w czasie dnia spokojnie śpią). 
Posiadam takiego chomika. Ma na imię Chrupcio i twierdzę, że jest 
bardzo uroczym i słodkim zwierzęciem.  
Bibliografia: https://zooart.com.pl/Opieka-nad-chomikiem-10-zasad-blog-pol1544606438 

Weronika Kosturek, kl. 5A 

https://zooart.com.pl/Opieka-nad-chomikiem-10-zasad-blog-pol1544606438
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Ciekawostki o... myszach domowych 
Mysz domowa występuje w różny odmianach rasowych np.: 
mysz syryjska lub astrex, są też myszy nierasowe. 
Można spotkać ją wszędzie tam, gdzie żyje człowiek. Budu-
je gniazda w każdej szczelinie,       
szparze, dziurze, do której może się 
wcisnąć, a wcisnąć może się niemal 
wszędzie. Mysz domowa nie należy 
do dużych zwierząt ani do jaskrawo 
ubarwionych. Nie bez powodu w 
społeczeństwie utarły się takie po-
wiedzenia jak: „szara myszka" czy 
„siedzi jak mysz pod miotłą". 
Każda myszka jest mięciutka i bar-
dzo urocza. Mysz na znak radości 
macha (trzepie) ogonkiem. Odży-
wiają się robakami np.: larwami 
mącznika, nasionami roślin, kłosami i kwiatami jak i owoca-
mi i warzywami. Myszki to zwierzęta stadne, więc gdy de-
cydujemy się na kupno myszy, należy wybrać co najmniej 
dwie samiczki, jednak u samców bywa inaczej. Gdy zdecy-
dujemy się na kupno samca, należy wybrać jednego                  
w innym przypadku samce się zagryzą. Minimalne wymiary 
klatki dla 2 - 4 samiczek to 60 cm, a u jednego samca to 50 
cm.  PAMIĘTAJMY IM WIĘKSZĄ PRZESTRZEŃ MA 
MYSZ TYM  LEPIEJ. 
Obowiązkowe wyposażenie klatki to: kołowrotek o średnicy 
20 cm, a u myszy rasowych 28 cm, ściółka (odpylana), kar-
ma, domek, sianko oraz różne zabawki,  np.: tunele, hamaki, 
drabinki… Myszy żyją około 2-3 lata. Uważam, że myszy to 
cudowne, milutkie oraz szalone zwierzęta (moje myszy 
wchodzą mi do rękawa!)  
Gaia Matusiak. kl. 4A,                                                           

Fot. Myszka autorki (archiwum domowe) 



28  

Tadziopress 

                                                     Krzyżówka 

1. Kilka rzeczy, to liczba... 
2. Odpowiada na pytania: kogo? co? 
3. Część mowy zastępująca: rzeczowniki, przymiotniki,          
liczebniki i pełniąca ich funkcję. 
4. Czasownik to … część mowy, 
5. Piąty przypadek. 
6. Wykonawca czynności w zdaniu. 
7. Stawiamy go na końcu pytania. 
8. Odmiana wyrazu przez przypadki i liczby.  
9. Wyłącz telewizor! - jaki to tryb? 

Autorką krzyżówki w gazetce nr 2 była Karolina Mirowska, słodkie nagrody 
zdobyły: J. Michalska, J. Kaciczak, W. Kosturek, A. Komenda z kl. 5A. 
Rozwiązanie: BUDAPESZT. 
Pierwsze dwie osoby, które przekażą Pani B. Franczyk-Kestranek                    
uzupełniony kupon do dnia 10.03.2020 r. otrzymają nagrodę. 


