
 

 

                                                           Numer 7 

Witamy w kolejnym numerze naszej gazetki   A w nim m.in. : 

 Moda i Uroda-aparaty na zęby 

 Z obieżyświatem na Wyspę Wielkanocną 

 Z rejsu po Łodzi – W lesie Łagiewnickim 

 Kartka z kalendarza 

 Komiksowy humor 

 Co w „Trójce” piszczy- Wiosenna liga mistrzów 

Przyjście wiosny 

Naplotkowała sosna 

 Że już się zbliża wiosna. 

 Kret skrzywił się ponuro: 

 -Przyjedzie pewno furą… 

 Jeż się najeżył srodze: 

 -Raczej na hulajnodze. 

 Wąż syknął: -Ja nie wierzę, 

 Przyjedzie na rowerze. 

(…) 

 A wiosna przyszła pieszo. 

 Już kwiatki za nią spieszą, 

 Już trawy przed nią rosną 

 I szumią –Witaj wiosno. 

                       J. Brzechwa     

                                                                                      Żaneta  M. 6c 

  



 

 

 

 

   20 marca odbyły się w naszej szkole, coroczne 

zawody sportowe zwane „Wiosenną Ligą 

Mistrzów”. Organizatorem jest samorząd 

uczniowski, który w ten sposób chce uczcić 

nadejście wiosny. Uczniowie klas IV-VI zebrali się na trzeciej 

 i czwartej godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej ubrani  

w kolorowe, wiosenne stroje. Po uroczystym powitaniu przez 

Panią Dyrektor pani Wójcik przedstawiła zasady rywalizacji. 

Pierwszą konkurencją były rzuty do kosza. Zawodnicy 

oddawali kolejno po dwa rzuty, walcząc o punkty dla swych 

klas. W kolejnej części turnieju uczniowie odbijali piłkę 

siatkową. Okazało się, że to nie jest takie proste. Decydującą 

konkurencją była sztafeta, polegająca na pokonaniu dystansu 

na jednej nodze. Emocje sięgały zenitu, każdy uczeń dawał  

z siebie wszystko. Okazało się, że do finału przeszli zawodnicy 

klas: IV b, V b i VI b. Pani Wójcik postanowiła urozmaicić 

rywalizację. Ostatni bieg z piłeczką pingpongową zadecydował 

o zwycięstwie 6b. To oni zdobili miano Wiosennych Mistrzów 

Sportu.   

 

Asia Pacholczyk 5b    



 
 

 

 

Sieema; DD  

 

W tym miesiącu chciałyśmy poruszyć temat aparatów na zęby. 

 

Wiele osób wstydzi się je nosić, gdyż uważają, że brzydko wyglądają.  

Większość nie ma racji, bo aparaty są bardzo modne, zwłaszcza te stałe.  

Warto się do tego zmusić, by w przyszłości mieć śliczny uśmiech gwiazdy  

z Hollywood;)  

Na pewno każdy, kto go nosi, boi się reakcji znajomych na nowy wizerunek, co 

jest powodem kompleksów.  

 

Osoby, które mają umówioną wizytę u ortodonty, boją się, że to będzie bolesne 

doświadczenie. Niestety, musimy przyznać, że lekki ból na początku można 

poczuć, ale to z czasem minie.  

 

Nie martwcie się niczym! 

 Śmiało się uśmiechajcie: D 
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PODRÓŻ WIELKANOCNA 
                                                                                                                                         Flaga Rapa Nui *                 
 

Witajcie!!! Niedawno była Wielkanoc, więc w tym numerze gazetki napiszę o Wyspie Wielkanocnej! 

                                                         Wyspa Wielkanocna 

  Na Wyspie Wielkanocnej jest tylko jedno miasto Hanga Roa. 

  Cała wyspa należy do Chile.  

  Najbliższa zamieszkała wyspa znajduje się w odległości 2078 km,  

 a od brzegu Chile aż 3600 km.  

 Wyspa posiada tylko jedno lotnisko Port Lotniczy Mataveri.  

 

Mimo nazwy „Wyspa Wielkanocna” nie można tam znaleźć naszych pisanek, 

baranków itd.  

Nazwa prawdopodobnie wzięła się stąd  że odkryto ją w okresie Wielkanocnym.  

 

Tajemnicze kamienie 

 

Na wyspie znajduje się wiele kamiennych posągów, które zostały 

wybudowane bardzo dawno temu przez polinezyjskich mieszkańców wyspy. 

Nazywane są „moai” jest ich ok. 887.  Nie wiadomo, co mają 

symbolizować?  

Jedna z  teorii głosi, że są to  wyobrażenia bóstw, a druga, że to wizerunki  

przodków.  

Jedno jest pewne. Tajemnicze posągi przyciągają w to 

miejsce wielu turystów. 

 

Gospodarka 

Gospodarka jest głównie oparta na turystyce. Co roku wyspę odwiedza ok. 30 tys. 

obcokrajowców.  

 

Rośliny 

Kiedyś na wyspie rosła flora  tropikalna, lecz ingerencja  ludzi, którzy zaczęli wycinać lasy na domy, łodzie 

oraz liczne szczury jedzące nasiona drzew sprawiły, że obszary lasów znikają w niepokojącym tempie. Teraz 

rosną tu eukaliptus i akacja, przywiezione z Chile. 

 

Zwierzęta 

Na wyspie dominowały ptaki lądowe min. papugi, czaple, płomykówki oraz chruściele, także dużo ptaków 

morskich jak petrele, fregaty, nawałniki. Powodem ich zagłady byli ludzie we wczesnych czasach 

zasiedlenia. 

Podstawowe informacje 

Główne miasto Hanga Roa 

Ludność 5035 

Powierzchnia 163,6 km² 

Język urzędowy (Prawdopodobnie) Hiszpański  
 

                                                                                             Opracował: Maciej Kowalczyk VB        Źródło obrazów: Wikipedia     

 

* Rapa Nui – w jęz. polinezyjskim: Wyspa Wielkanocna  (Pogrubione: Ciekawe) 



 

                              czyli słów kilka o tym, jak uniknąć nagany. 
 

 

Hejka ☺ 

 

W tym artykule - rady dotyczące  

wzorowego zachowania!!!  
 

      Uczeń wzorowy:  

 Stanowi wzór dla innych 

 Jest schludnie i odpowiednio ubrany do okoliczności, zmienia obuwie 

 Nie spóźnia się na zajęcia 

 Ma usprawiedliwione wszystkie godziny 

 Słucha poleceń nauczycieli 

 Zawsze przestrzega zasad określonych kodeksem ucznia  

 Bierze udział w konkursach 

 Nie stosuje piercingu 

 Współpracuje z kolegami  

 Chętnie udziela pomocy innym 

 Jest aktywny podczas zajęć 

 Angażuje się twórczo w prace na rzecz szkoły 

 Zawsze używa zwrotów grzecznościowych 

 Nie postępuje wbrew zasadom dobrego zachowania 

 Nie jest agresywny  

 Reaguje na przejawy zła 

 Jest uczciwy 

 Szanuje innych 

 Nie ulega nałogom i uzależnieniom 

 

        Przeczytaj i zastanów się, czy tak trudno otrzymać ocenę bardzo dobrą i wzorową? 

                    

Do końca roku szkolnego zostało niewiele czasu!!! 
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W naszym mieście położony jest Las Łagiewnicki, który jest jednym z największych lasów 

w granicach miasta w Europie.  

Nazwa lasu pochodzi od osady Łagiewniki powstałej prawdopodobnie już w XI w., 

pełniącej służebną funkcję wobec grodu w Zgierzu. Nazwa osady z kolei pochodzi od 

dostarczanych na dwór książęcy łagwi (łągwi), czyli naczyń z drewna i skóry, służących do 

przechowywania i przenoszenia napojów. 
 

 

      Panorama z jednego ze stawów w Arturówku. Źródło pl.wikipedia 

 

Ciekawe miejsca. 
        

   

- Zabytkowe kapliczki św. Rocha i św. Antoniego  

 

 

 

 

 

           Arturówek 

 

 
 Klasztor o. Franciszkanów w Łodzi 

 

 

 

                                                                  Opracował:    Bartosz Szewczyk  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chciałbym zachęcić Was do przeczytania książki Agnieszki Stelmaszyk  

pod tytułem ,,Kroniki Archeo- tajemnica klejnotu Neferetiti’’.  

Opowiada ona o przygodach Anny Ostrowskiej, która podczas wyjazdu do Egiptu 

dowiedziała się o okradzeniu grobowca i poszukiwaniach legendarnego klejnotu 

Neferetiti.  

Postanawia odnaleźć go na własną rękę. Bohaterce pomagają brat i dzieci przyjaciół 

ich rodziców. 

 

Książka jest niezwykle interesująca. Przyjemnie się ją czyta. Na marginesach  

umieszczono objaśnienia trudnych pojęć. Niech nie przeraża Was 38 rozdziałów, 

ponieważ książka wciąga swą porywającą fabułą. Polecana przeze mnie powieść  

to jedna z 5 części tej niesamowitej historii. 

 

Ocena w szkolnej skali: 4+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Mateusz Bieńkowski klasa 5 b 



 

 

Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, Wielki Dzień– najstarsze i 

najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 

,obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie . 

Palemki na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko 

domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi wróżyło 

zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed 

nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

Świąteczne porządki 
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło 

czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z 

nią wszelkie zło i choroby. 

Wielki Czwartek 

Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez 

Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. W kościołach 

katedralnych ma wtedy miejsce uroczysta Msza Święta.  

Wielki Piątek 

W tradycji Kościoła prawosławnego Wielki Piątek zajmuje szczególne miejsce w okresie Wielkiego 

Tygodnia. Według zasad dzień ten rozpoczyna się w czwartek wieczorem, kiedy o godz. 20.00 

rozpoczyna się uroczysta jutrznia, podczas której czytanych jest 12 fragmentów z Ewangelii.  

Wielka Sobota 

Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego 

celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. W tym dniu tradycją jest święcenie pokarmu w święconkach. 

Wielka niedziela 

Wielka Niedziela jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego zwanego oktawą 

wielkanocną. 
 

 

 
                                   

                                       Opracowała na podstawie Wikipedii   Zuzia V b 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pascha_(Wielkanoc)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_wielkanocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie_Jezusa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(teologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kap%C5%82a%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_Wieczerza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_prawos%C5%82awna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3b_Pa%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawa_wielkanocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawa_wielkanocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawa_wielkanocna


 


