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Wiersz na powitanie lata... 
 

Kwiaty  
 

Kwiaty piękne są  
I swym zapachem zachwycają. 

Kolorów mają wiele, 
Zapylają je pszczoły, bąki i trzmiele. 

  
Na łące jest ich moc 

Niczym kwiecisty koc. 
Przyjemne wonie roztaczają 

I w ulach miody z nich powstają. 
 

W kwiaciarni bukiet kupisz. 
Możesz wybrać te, które lubisz. 

Z radością je wąchajmy 
I gorliwie o nie dbajmy. 

 
Franciszek Ślusarczyk, kl. 6A 
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Nasze opowiadania... 
Złota rybka 

 Kilka tygodni przed akcją opowiadania wehikuł czasu prze-

niósł złotą rybkę do XXI w., a trafiła ona do pewnego jeziora       

w Polsce. 

 Zaczęło się to w małej wsi rybackiej na północy Polski.         

12-letni chłopiec łowił ryby na obiad dla swojej nieuleczalnie 

chorej matki. Po kilku godzinach łowienia wreszcie coś połknęło 

haczyk. Okazało się, że była to magiczna, złota rybka, która 

przemówiła ludzkim głosem: 

- Proszę, proszę, oszczędź mi życie, to spełnię Twoje jedno         

życzenie. 

Chłopiec, który miał na imię Bartek stanął jak wryty i nie 

wykazywał żadnych oznak życia: 

-Ty, ty mówisz - powiedział chłopak. 

-Tak, mówię - znów odezwała się rybka. 

-W takim razie proszę, żebyś uzdrowiła moją matkę - powiedział 

Bartek, gdyż miał on szlachetne serce. 

-Życzenie zostało spełnione, a teraz wypuść mnie - powiedziała 

złota rybka. 
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  Jak powiedziała rybka, tak Bartek zrobił. Wrócił do domu i 

zastał mamę pełną sił. Jakiś czas później, mama Bartka znalazła 

pracę i okazało się, że jest w niej bardzo dobra, więc szybko 

awansowała, a chłopiec i jego mama z bardzo biednej dwuosob-

owej rodziny, która ledwo wiązała koniec z końcem, stali się 

szanowaną, ale jednak wciąż nie bardzo zamożną rodziną. 

Jednak wieści we wsiach szybko się rozchodzą, a z wsi ta niez-

wykła historia trafiła na pierwsze strony gazet. I pewnego dnia 

jeden bardzo zamożny i chciwy biznesmen, który zbudował 

swoją fortunę na oszustwach, dowiedział się o tej historii, 

stwierdził, że on też musi mieć tę rybkę. Bogacz pojechał razem 

ze sztabem ludzi do tej wsi, a następnie rozkazał wszystkim 

łowić ryby w tutejszym jeziorze. Kiedy w końcu jedna z osób 

wyłowiła złotą rybkę, bogacz od razu mu ją wyrwał z rąk. 

- Proszę, proszę, daruj mi życie - wykrzyczała rybka - a spełnię 

twoje jedno życzenie. 

- Chcę nieskończoność pieniędzy - odkrzyknął uradowany biz-

nesmen. 

- Dobrze, pieniądze czekają w twoim domu - powiedziała smut-

no rybka. 
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Bogacz wrócił do swojej willi. Myślał, że rybka go oszukała, 

jednak kiedy wszedł do salonu, nie wiadomo skąd zaczęły 

pojawiać się banknoty i monety. Na początku biznesmen się 

cieszył, ale szybko pieniądze zaczęły go przygniatać i wreszcie 

bogacz się udusił. I tak właśnie przez chciwość zginął człowiek 

bardzo zamożny, a Bartek dzięki dobremu sercu wiódł ze swoją 

mamą żywot długi i spokojny. 

Krystian Kokoszka, kl. 6A 

                      Bajka o złotej rybce                                    

  Pewnego dnia Witek szedł do pracy. Nie był to dla niego 

przyjemny dzień. Zgubił klucze do domu i swój portfel. 

Szedł więc przygnębiony przez park. Padał deszcz. 

   Nagle Witek ujrzał coś błyszczącego się w kałuży. Pomy-
ślał: ,,Może to moneta? Może uśmiechnie się do mnie 
szczęście?”. 
Podszedł do kałuży, ale tam nie było monety – była tam   
złota rybka. Witek nie ukrywał zdziwienia. Zrobiło mu się 
tej rybki żal, więc wziął ją i wrzucił do stawu. Chciał 
odejść, ale rybka ku jego zdziwieniu przemówiła. 
- Mój wybawco! Za to, że mnie wyciągnąłeś z tej brudnej 
kałuży spełnię twoje dwa  życzenia. 
- Ty mówisz? – Witek nie mógł w to uwierzyć . 
- Tak, mówię – odpowiedziała rybka – jakie jest twoje 
pierwsze życzenie? 
- Chciałbym być bogaty – oznajmił.  
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- Dobrze, a więc będziesz bogaty – powiedziała rybka – 
twoje drugie życzenie spełnię dopiero jutro.  
I odpłynęła. 
  Witek jeszcze dłuższą chwilę stał przy jeziorku i patrzył 
na miejsce, gdzie jeszcze chwilę temu była rybka. Nagle 
uświadomił sobie, że przecież musi iść do pracy! Szybciut-
ko pobiegł w stronę wysokiego szarego budynku. Szedł ko-
rytarzem do swojego małego pokoiku. Sięgnął do kieszeni, 
ale oprócz kluczyka do pokoju wyczuł tam jakiś kartonik. 
Wyciągnął go i oczom nie wierzył: to był czek na kwotę 3 
milionów złotych! Usiadł na krześle w swoim pokoju i do-
piero teraz naprawdę uwierzył, że rybka nie była wytwo-
rem jego wyobraźni. 
 Kiedy wrócił do swojego małego mieszkanka, żona 
czekała na niego z obiadem. Opowiedział jej o wszystkim. 
Żona nie popierała tego, że poprosił o pieniądze. Twierdzi-
ła, że przynoszą samo zło, ale Witek tak nie myślał i się po-
kłócili. W przypływie emocji powiedział, że poprosi rybkę 
o lepszą żonę. Jeszcze skłóceni poszli spać. 
 Kiedy kolejnego ranka Witek podszedł znowu do sta-
wu, czekała już na niego rybka: 
- O co dzisiaj poprosisz? – spytała 
-Chcę nową żonę – powiedział jeszcze naburmuszony           
Witek. 
- Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem – odpowiedziała 
rybka i odpłynęła. 
 Kiedy Witek wrócił do domu nie mógł oczom uwie-
rzyć. Nie było tam jego żony – była tam zupełnie obca        
kobieta, której nigdy na oczy nie widział. Dał jej swój czek 
i powiedział, że ma kupić większy dom, dekoracje                
i  najdroższe rzeczy. 
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Kolejnego dnia poszedł do pracy: 
-Hej Adam! – krzyknął do swojego kolegi. 
- Cześć - odparł Adam. 
Witek od razu zaczął komentować ubrania i samochód          
Adama. 
- No tak, przecież cię na taki nie stać – mówił                     
sarkastycznie. 
- Nie jesteś już tym samym Witkiem, co kiedyś – odparł 
zmartwiony Adam i poszedł. 
Witek nie rozumiał swojego błędu. Pycha zaczęła go nisz-
czyć. Z dnia na dzień stawał się coraz gorszym człowie-
kiem. W końcu stracił wszystkich przyjaciół. 
 Dopiero na starość zrozumiał swój błąd. Umarł w sa-

motności otoczony wszystkimi drogimi rzeczami,              

których tak na prawdę nigdy nie potrzebował. 

Weronika Kosturek, kl. 6A 

Rys. Franciszek Ślusarczyk, kl. 6A 
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Pszczółki 
 

Pszczółki bardzo pracowite są 
I w ulu mieszkają.  

Ich królowa im rządzi 
I setkom zastępów przewodzi. 

 
Na łąkę latają  

I pyłek zbierają. 
 Z niego pyszny miód wytwarzają 

I z wosku od nich świece powstają. 
 

Dzięki nim warzywa i owoce są,  
Bo kwiaty zapylają. 

Chrońmy więc owady,  
te żółto-czarne, pasiaste... 

Franciszek Ślusarczyk, kl. 6A,  
rys. Aleksandra Balcerek, kl.4A 
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Święto Pracy 

 1 maja wszyscy obchodzimy święto pracy, jednak nie-

wiele osób wie, że to święto ma za sobą bardzo ciekawą 

historię.  

 Święto to upamiętnia strajk robotników w Chicago          

z 1886 roku, który został brutalnie stłumiony przez policję. 

Powodem tego buntu była walka Amerykanów o ośmiogo-

dzinny dzień pracy, gdyż w tamtych czasach wielu ludzi 

miało bardzo złe i niegodziwe warunki oraz czas pracy. 

Większość krajów przyjęło tę datę jako święto pracy, 

jednak wyjątkiem są między innymi Stany Zjednoczone, 

które chciały uniknąć przykrych skojarzeń związanych z 

masakrą w Chicago, dlatego w tamtym kraju święto pracy 

obchodzi się 1 września. 

 W  Polsce  Święto Pracy jest  świętem państwo-

wym od 1950 r., wprowadzone zostało przez II Międzyna-

rodówkę i od tego momentu jest dniem wolnym od pracy.         

W czasach PRL-u w tym terminie organizowano liczne 

pochody.                                                                      

        Obecnie w wielu miastach w Polsce odbywają się 
marsze, pochody oraz uroczystości związane ze Świętem  
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1 Maja. Dla wielu osób to także doskonała okazja do 

zwrócenia uwagi na problematykę braku pracy, niskiej 

płacy czy nierówności na rynku pracy. Jest to również 

dzień, który stanowi idealną okazję do spędzęnia czasu z 

rodziną oraz jest rozpoczęciem weekendu majowego. 

Bibliografia: 

1. www.radiozet.pl 

2. www.dzieje.pl 

Krystian Kokoszka, kl. 6A 

 

 

 

file:///C:/Users/beatk/Downloads/www.radiozet.pl
file:///C:/Users/beatk/Downloads/www.dzieje.pl


12  

Tadziopress 

DZIEŃ FLAGI 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – pol-
skie święto wprowadzone na mocy ustawy z dnia 
20 lutego 2004 r., obchodzone między świętami 1 Ma-
ja (zwanym Świętem Pracy) i 3 Maja (Świętem Narodowym 
3 Maja). 2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, jednak 
wielu Polaków bierze w ten dzień urlop. 
Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków 
za granicą.  

 

Obchody 
Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje pa-
triotyczne.
 
Ciekawostki 
Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę 
hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na 
Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule oraz na Reichstagu w 
Berlinie.  
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/20_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/2004
https://pl.wikipedia.org/wiki/20_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Polonii_i_Polak%C3%B3w_za_Granic%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_berli%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siegess%C3%A4ule
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            W latach PRL właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 ma-
ja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu 
zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konsty-
tucji 3 Maja.  

Święto Flagi 
Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również 
w licznych innych krajach, m.in. w: Stanach Zjednoczo-
nych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, 
na Litwie, Ukrainie i w Chinach. 

 
Polska flaga zawieszona 2 maja 1945 r. w zrujnowanym 
Berlinie. 
 

 
Błonia i Kopiec Kościuszki w Krakowie 2 maja 2019 r. 
Bibliografia: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%
84_Flagi_Rzeczypospolitej_Polskiej 
https://www.gov.pl/photo/format/8a746293-5511-49d6-
aff9-59b6879bfe7f/resolution/729x308 
Weronika Kosturek, kl. 6A 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82onia_(Krak%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopiec_Ko%C5%9Bciuszki_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82onia_(Krak%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopiec_Ko%C5%9Bciuszki_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Flagi_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Flagi_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://www.gov.pl/photo/format/8a746293-5511-49d6-aff9-59b6879bfe7f/resolution/729x308
https://www.gov.pl/photo/format/8a746293-5511-49d6-aff9-59b6879bfe7f/resolution/729x308
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Konstytucja 3 Maja 
Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto 
państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja (1791), ustanowione w 1919 i 
ponownie w 1990 r. 
Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 
 
Dzieje obchodów 
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. rocznica Kon-
stytucji 3 Maja została uznana za święto narodo-
we uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 
r. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy 
w wielu miastach doszło do krwawych demonstracji stu-
denckich. Od tego czasu władze zabroniły publicznego 
świętowania, a próby manifestowania były często tłu-
mione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesio-
ne ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie świętowano to 
historyczne wydarzenie – świadczą o tym gazety co-
dzienne z tego czasu m.in. ,,Trybuna Ludu”, ,,Głos Ro-
botniczy”, ,,Życie Warszawy”. 
Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą 
z 6 kwietnia 1990 r. (weszła w życie 28 kwietnia). Tego 
roku obchody święta 3 Maja w Warszawie na Placu 
Zamkowym odbyły się w obecności prezyden-
ta Wojciecha Jaruzelskiego. 
Bibliografia: 
https://www.google.com/search?
q=3+maja&rlz=1C1AWUB_enPL785PL794&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=2ahUKEwjFjPeC2sbvAhWUHXcKHR-
pATgQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=_NzsUVochKzPP
M 
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%
99to_Narodowe_Trzeciego_Maja 

Weronika Kosturek, kl. 6A 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Ustawodawczy_(1919%E2%80%931922)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Ustawodawczy_(1919%E2%80%931922)
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protesty_studenckie_w_maju_1946
https://pl.wikipedia.org/wiki/Milicja_Obywatelska
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82os_Robotniczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82os_Robotniczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBycie_Warszawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jaruzelski
https://www.google.com/search?q=3+maja&rlz=1C1AWUB_enPL785PL794&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFjPeC2sbvAhWUHXcKHR-pATgQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=_NzsUVochKzPPM
https://www.google.com/search?q=3+maja&rlz=1C1AWUB_enPL785PL794&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFjPeC2sbvAhWUHXcKHR-pATgQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=_NzsUVochKzPPM
https://www.google.com/search?q=3+maja&rlz=1C1AWUB_enPL785PL794&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFjPeC2sbvAhWUHXcKHR-pATgQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=_NzsUVochKzPPM
https://www.google.com/search?q=3+maja&rlz=1C1AWUB_enPL785PL794&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFjPeC2sbvAhWUHXcKHR-pATgQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=_NzsUVochKzPPM
https://www.google.com/search?q=3+maja&rlz=1C1AWUB_enPL785PL794&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFjPeC2sbvAhWUHXcKHR-pATgQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=_NzsUVochKzPPM
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja
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 Konstytucja 3 Maja 
 

Nasza konstytucja wspaniała 
Jako druga na świecie powstała. 
Zaś w Europie pierwszą się stała, 

Dnia 3 Maja. 
 

Wolna elekcja zlikwidowana, 
 Dziedziczna korona Wettinom przekazana. 

Czas liberum veto się skończył, 
Dokument Koronę i Litwę w jedno złączył. 

 
To wspaniała rzecz była, 

i ważne zmiany wprowadziła. 
I tym to uczcimy, 

że każdego roku to święto obchodzimy. 
 
 

Franciszek Ślusarczyk, kl. 6A 
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Natura czy technologia 
Wiele osób zadaje sobie pytanie: Natura czy technologia, w 
którą stronę powinniśmy iść? W tym tekście postaram się 
odpowiedzieć na to pytanie. Według mnie nie da się tego 
jednoznacznie określić. Powinniśmy rozwijać zarówno tech-
nologię jak i korzystać z darów natury. Z niczym nie można 
przesadzić. Pokuszę się tutaj o przykład: Wenezuela prawie 
całą swoją gospodarkę opiera na ropie. Póki co jej ceny są 
wysokie, ale jeśli drastycznie zmaleją… no właśnie. 
Pewnego razu przeczytałem artykuł o jelonku rogaczu. Jego 
mechaniczna wersja walczyła z realnym zwierzęciem. Gdy 
maszyna od razu ruszyła na przeciwnika, żuk był początko-
wo zaskoczony, lecz po chwili bez problemu pokonał ma-
szynę. Maszyna nie jest w stanie reagować na ruchy innych, 
bo dla przykładu ktoś zaprogramuje, że maszyna ma pierw 
kopnąć, a potem uderzyć pięścią. Ale jeśli ja się odsunę, to 
robot będzie wyprowadzał ciosy w powietrze. No, ale zaraz 
ktoś powie, że jest coś takiego, jak sztuczna inteligencja. 
Tak, jest w stanie się czegoś uczyć, ale najpierw trzeba jej to 
pokazać. A zwierzęta lub ludzie mogą nauczyć się czegoś 
samodzielnie. Mają instynkt. 
 Jeśli nie będziemy rozwijać technologii zacofamy się w 
rozwoju, ale jeśli przestaniemy korzystać z rzeczy, które daje 
nam natura również nie będziemy mogli się rozwijać. Dajmy 
na przykład chleb. Do chleba potrzebna jest mąka, mąkę robi 
się ze zboża. Jeśli dajmy na to ludzkość całkowicie porzuci 
uprawę zboża, to jaką mamy gwarancję, że naukowcy wy-
myślą sztuczne zboże zanim skończą się dotychczasowe za-
pasy i czy w ogóle wymyślą. 
 Jeśli bardzo rozwinięta technologia trafi w złe ręce       
(np. człowieka mądrego, ale niezrównoważonego), to kata-
stroficzne filmy science fiction mogą stać się rzeczywisto-
ścią. 
 

https://sjp.pl/science+fiction
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 Czy jeśli nie będziemy żyć w zgodzie z naturą, to od-
wróci się od nas ? Czy można przesadzić z rozwojem techno-
logii ? W którą stronę pójdą ludzie? 

Piotr Chyra, kl. 6A 
 
Rozmyślając o kosmosie... 

 
Czy ludzie  podbiją kosmos? 

 
Czy ludzie kosmos podbiją? 

Czy tysiące rakiet tam wzbiją? 
Czy Marsa skolonizują? 

I na nim wspaniałe metropolie wybudują? 
 

Czy słońce statków nie spali? 
Czy wszyscy wyjdą z tych podróży cali? 
Czy w tym bezkresie gwiazd przeżyją? 
Czy się na nieznanej planecie rozbiją? 

 
Czy pokonają wiatry Jowisza?  

Czy ludzkość będzie gwiazdom bliższa? 
I wszystkie te pytania  

      Rozpoczęły czas mego rozważania... 
 

Franciszek Ślusarczyk, kl. 6A 
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                             Dzień Dziecka 
Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 r.  
W Polsce Dzień Dziecka jest obchodzony 1 czerwca          
od 1950 roku. Pierwszy raz to święto zorganizowano          
w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem 
sztokholmskim. Od 1952 zostało to święto na stałe.  
Z okazji tego święta w szkołach często obchodzony jest 
Dzień Sportu. 
Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu 
Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku w dniu 22 września 
obchodzono Dzień Dziecka. Tego dnia po mszach w ko-
ściołach dzieci udawały się do szkół na uroczyste akade-
mie, a następnie na przygotowanie wycieczki i zabawy, 
podczas których rozdawano słodycze, zakupione ze środ-
ków pozyskanych ze zbiórek publicznych.  

Na świecie 
W Turcji 23 kwietnia obchodzony jest Narodowy Dzień 
Suwerenności i Dzień Dziecka. 
W Japonii 5 maja kiedyś obchodzony był Dzień Chłopca, 
ale obecnie jest obchodzony Dzień Dziecka, a 3 marca ob-
chodzone jest Święto Lalek, czyli święto Dziewczynek. 
W Paragwaju Dzień Dziecka obchodzony jest 16 sierpnia. 

Powiązane święta: 
Międzynarodowe Święto Dzieci - Żołnierzy             
(obchodzone 12 lutego), 
Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy                         
(obchodzone 12 kwietnia) 
 
Karolina Mirowska, kl. 6A 
 
Bibliografia: Wikipedia, www.naszeszlaki.pl 
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O naszej gazetce... 

 

,,Tadziopress” 
 

,,Tadziopress” to fajna gazetka jest. 
Zawsze znajdziesz w niej ciekawy tekst. 

Śmieszną fraszkę, wiersz, 
Co tylko chcesz. 

 
Czasami wywiad zorganizujemy 

I przepisy na pyszności dodajemy. 
Ponad trzydzieści stronnic ma ona. 

Ciekawostek jest pełna strona. 
 

Wszyscy swe myśli w niej zawieramy 
I piętnastu redaktorów mamy. 

Pani Beata naszym opiekunem jest 
I ona jest the best! 

 
Franciszek Ślusarczyk, kl. 6A 
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Wywiad z Michałem Glazem - uczniem kl. 5 A  naszym 
szachistą… 

Z Michałem rozmawiała       
Łucja Bochenek z kl. 5A 

- Od kiedy grasz w szachy?                                                      
- Gram w szachy od czterech lat. 
Nauczyłem się grać w pierwszej 
klasie. Naukę zacząłem w szko-
le.                                                 
- Kto był Twoim pierwszym 
trenerem?                                   
- Moim pierwszym trenerem był 
Pan Przemysław Święch.                                                           
- Ile osób liczy grupa szachistów z Niepołomic?                           
- Grupa liczy sześć osób w wieku 11 lat.                                - 
- Z których sukcesów cieszysz się najbardziej?                       
- Najbardziej cieszę się, że zdobyłem XXIII miejsce           
na Mistrzostwach Polski w szachach do 10 lat.                                          
- Co daje Ci gra w szachy?                                                       
- Gra w szachy daje mi dobrą zabawę i sposób na fajne spę-
dzanie czasu z kolegami. Na zawodach mogę wygrać nagro-
dy.                                                                                             
- Czy poleciłbyś grę w szachy swoim rówieśnikom?              
-Tak, ponieważ jest to gra rozwijająca i daje dużo dobrej        
zabawy.                                                                                        
- Bardzo dziękuję za wywiad i życzę Ci wielu sukcesów.  
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Film Krystiana Kokoszki najlepszym filmem         
w Gminie Niepołomice! 
 
Nasz uczeń z klasy VIA – 
Krystian Kokoszka został 
zwycięzcą gminnego Kon-
kursu Krótkometrażowych 
Filmów Komórkowych 
WORTHY ,,Śladami I i II 
wojny światowej w gminie 
Niepołomice”. 
 
Krystian nad stworzeniem 
filmu pt.: ,,Bohaterowie ży-
cia codziennego: Józef Re-
rutkiewicz” pracował bar-
dzo sumiennie. Najpierw 
poznał szczegółowo histo-
rię bohatera, którego chciał 
przedstawić. Potem zebrał materiały do stworzenia swego 
obrazu: zdjęcia, filmy. Zadbał też o odpowiednią narrację 
dostosowaną do scen oraz muzykę. 
Nasz młody twórca stworzył wspaniały film dokumentują-
cy historię niezwykłego niepołomiczanina Pana Józefa Re-
rutkiewicza. Z niesamowitą dokładnością przedstawił jego 
historię. Dzięki filmowi poznaliśmy dzieje życia niezwy-
kłego człowieka mocno zaangażowanego w życie Niepoło-
mic, nauczyciela, pedagoga, ale też artystę, który doświad-
czył nieszczęścia wojny. Człowieka, który mimo tak wielu 
trudnych doświadczeń, pozostał wrażliwy na piękno ota-
czającego świata, uczył i wychowywał młodzież. 
 
Fot. Archiwum domowe Krystiana Kokoszki 

https://sp1niepolomice.pl/film-krystiana-kokoszki-najlepszym-filmem-w-gminie-niepolomice/
https://sp1niepolomice.pl/film-krystiana-kokoszki-najlepszym-filmem-w-gminie-niepolomice/
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 Krystian pokazał nam jak wspaniała siła tkwi w pracowitości 
i wrażliwości młodego pokolenia, które w tak piękny, aktyw-
ny sposób potrafi poznawać historię, angażuje się w odkry-
wanie jej kolejnych kart i poznawanie ludzi, którzy wnieśli 
duży wkład w rozwój naszego miasta. 
Konkurs na pewno pozwolił uczniom pogłębić wiedzę histo-
ryczną, poznać losy Niepołomic i pokazać kreatywność mło-
dych ludzi. Został zorganizowany przez Urząd Miasta i Gmi-
ny oraz Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszego ucznia i życzymy mu 
dalszych sukcesów. 
Beata Franczyk-Kestranek 
 

Zapraszamy do obejrzenia filmu naszego ucznia 
Krystiana Kokoszki 
 
15 czerwca na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło 
się spotkanie ,,WORTHY dla wszystkich. Kreatywność cy-
frowa jako narzędzie angażowania uczniów w naukę         
historii”. 
Ważnym jego punktem było ogłoszenie wyników konkursu 
krótkometrażowych filmów komórkowych „Ślady I i II          
wojny światowej w gminie Niepołomice”. 
Nagrody za najlepsze filmy otrzymali: 
– I miejsce – Krystian Kokoszka: „Bohaterowie życia        
codziennego: Józef Rerutkiewicz”, 
– II miejsce – Karol Sojka: „Śladami I wojny światowej        
w gminie Niepołomice”, 
– III miejsce – Kacper Ślęczek: „Bohaterowie dnia                 
codziennego”. 

 

https://sp1niepolomice.pl/zapraszamy-do-obejrzenia-filmu-naszego-ucznia-krystiana-kokoszki/
https://sp1niepolomice.pl/zapraszamy-do-obejrzenia-filmu-naszego-ucznia-krystiana-kokoszki/
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Wyróżnienia zdobyli: 
– Natalia Matuła: „Niepołomice – miejsce pamiątkowe za 
czasów I i II wojny światowej”, 
– Filip Fraś: „Hans Frank – samo zło”, 
– Maria Drabik: „Miejsca pamięci”. 
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, m.in.: co to jest 
WORTHY. Obejrzeli nagrodzone filmy. Wysłuchali też in-
formacji o wymianach uczniowskich online z udziałem 
grup z: Polski, Niemiec, Włoch i Chorwacji. 
Nagrody (sprzęt elektroniczny) zostały ufundowane przez 
Gminę Niepołomice oraz Unię Europejską w ramach        
projektu WORTHY. 
 
Zapraszamy do obejrzenia filmu Krystiana Kokoszki. 
Link do filmu: https://youtu.be/Lz7p3W3jkKQ 
Beata Franczyk-Kestranek 

https://youtu.be/Lz7p3W3jkKQ
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Zwierzęta, które kochamy...                                        
Fot. Krystian Kokoszka, kl. 6A 
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    Ważne Święta: 26 maja - Dzień Matki,                
1 czerwca - Dzień Dziecka i 23 czerwca - Dzień Ojca!      
Rys. Łucja Bochenek, kl. 5 A 
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DECOUPAGE 
Czym jest decoupage? 
Dekupaż - technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu 
na odpowiednio spreparowaną powierzchnię 
(np. drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzo-
ru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej (technika 
serwetkowa) . 
Decoupage klasyczny polega na naklejaniu wzoru z papie-
ru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby wto-
pił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. 
W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany. 

 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(technika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metal_(materia%C5%82oznawstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier
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.Jak wykonać decoupage? 
Do techniki decoupage stosuje się materiały, które za-
zwyczaj są dostępne w każdym gospodarstwie domo-
wym: przedmioty do ozdabiania: pudełka, skrzynki, 
świeczniki, doniczki, ramki do zdjęć, albumy, ceramika. 
motywy do nanoszenia na przedmioty wycięte             

lub rwane z serwetek papierowych, ozdobnego pa-
pieru, gazet i magazynów, wydruków komputero-
wych. Narzędzia: nożyczki, pędzle, klej typu wikol, 
kubeczek z wodą, gąbka, farby akrylowe, lakier 
Najpierw np. na styropianowe jajko nanosimy za 
pomocą pędzla lub gąbeczki dwie warstwy białej 
farby akrylowej. Serwetkę, jeżeli jest dwuwarstwo-
wa, rozrywamy tak, aby pozostała nam tylko jedna 
warstwa ze wzorkami. Za pomocą pędzelka lekko 
zamoczonego w wodzie, wykrajamy kształt z ser-
wetki, który chcemy na naszym jajku. Na wyschnię-
te jajko przyklejamy wzór z serwetki za pomocą pę-
dzelka i kleju. Ważnym jest, aby nakładać klej od 
góry! Potem ozdabiamy jajko farbą dowolnego         
koloru.  

Bibliografia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Decoupage 
Zdjęcia rzeczy wykona-
nych przez autorkę        
tekstu. 

Weronika        
Kosturek, kl.6A 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Decoupage
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Dla głodnego coś dobrego… Spaghetti 
Do przygotowania potrzebujemy:   
Sos pomidorowy około 200 ml  
Łyżka masła   
przyprawy np. oregano, bazylia, sól, pieprz 
makaron 
  
Sposób przygotowania:  
roztopić łyżkę masła w rozgrzanym garnku. 
Dolać sos. Dodać przyprawy.  
Polecam dodać smażone mięso mielone.  
Smacznego! 

 
Babeczka w kubku   
Idealna jako deser.   
Potrzebujemy:  
- 4 łyżki mąki   
- 1 łyżkę kakao  
- 1 łyżeczkę cukru   
- 2 łyżki mleka   
- 1 jajko   
- 2 łyżki oleju   
-½ łyżeczki proszku do pieczenia   
duży kubek  
mikrofalówka  
Można dodać :  
- czekoladę   
- orzechy   
- laskę wanilii   
- bitą śmietanę  
Sposób przygotowania :  
Do dużego kubka wsypać wszystkie suche składniki  i dokładnie wymie-
szać. Następnie dodać wszystkie mokre składniki. Czas pieczenia: 4 –5 minut         
w mikrofalówce. 
 
Życzę  smacznego :)  
 
Oliwia Szeląg, kl. 4A 


