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Gazetka Zespołu Szkół Publicznych w Olszynach 

W numerze: 

● Za nami …  

Dzień Babci (wywiad z p. Władysławą Mikrut) 

Szkolna Zabawa Choinkowa 

Ferie z GOK 

● „Mieć wyobraźnię  miłosierdzia” 

Światowy Dzień Chorych 

Gala Aniołów 

● Wokół nas …  

Gminny konkurs ortograficzny, Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego, Z Babcią w Teatrze 

● Sportowy telegraf 

● Na Marginesie 

‘Warto przeczytać, 

Bonus na np. 

 

Do Waszych rąk, Drodzy Czytelnicy, trafia kolejny numer Do Waszych rąk, Drodzy Czytelnicy, trafia kolejny numer Do Waszych rąk, Drodzy Czytelnicy, trafia kolejny numer 

Gadżetki. Tym razem tematem przewodnim jest ekologia. Mamy Gadżetki. Tym razem tematem przewodnim jest ekologia. Mamy Gadżetki. Tym razem tematem przewodnim jest ekologia. Mamy 

nadzieję, że pod wpływem przeczytanych artykułów, niektórzy nadzieję, że pod wpływem przeczytanych artykułów, niektórzy nadzieję, że pod wpływem przeczytanych artykułów, niektórzy    

z Was podejmą świadome działania ograniczające szkodliwy z Was podejmą świadome działania ograniczające szkodliwy z Was podejmą świadome działania ograniczające szkodliwy 

wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. Jak być eko-wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. Jak być eko-wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. Jak być eko-

logicznym? Jak dbać o otaczającą nas przyrodę? Zachęcamy do logicznym? Jak dbać o otaczającą nas przyrodę? Zachęcamy do logicznym? Jak dbać o otaczającą nas przyrodę? Zachęcamy do 

przeglądnięcia Gadżetki!przeglądnięcia Gadżetki!przeglądnięcia Gadżetki!   

RedakcjaRedakcjaRedakcja   

W numerze: 
● Post scriptum 

Dzień Kobiet 

Dzień Orientacji Zawodowej 

„Instagramowa EKOmoda” 

● Eko-Edukacja 

Zagrożenia naszej planety 

Ekologiczne nawyki 

Przyjazne środowisku … desing, moda, technologia 

● Co w matematyce π-szczy 

● „Opowiem Ci historię ...” 

Rewolucja przemysłowa a środowisko, 

● English Corner 

● Bajtelkowo 

● Okiem  najmłodszych i nieco starszych  

● „Szkolny Bigos” 

 

 

http://www.it.tarnow.pl/index.php/pol/Atrakcje/Przyroda/ 
Park-Krajobrazowy-Pasma-Brzanki 
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Za nami ... 

Dzień Babci i Dziadka  

w Przedszkolu 

Zabawa Choinkowa 

Klaudia: Dzień Dobry Babciu. 
Babcia: Dzień Dobry. 
Klaudia: Czy mogę zadać Ci kilka pytań o „Dzień 
Babci i Dziadka”, który odbył się 20 stycznia w naszej 
szkole? 
Babcia: Proszę bardzo. 
Klaudia: Jak się stało, że znalazłaś się na tej uroczysto-
ści?  
Babcia: Otóż prawie miesiąc przed Dniem Babci  
i Dziadka wnuczek Kacperek przyniósł pięknie wyko-
nane zaproszenie, które z poważaniem na widocznym 
miejscu czekało aż do 20 stycznia. Wtedy to, po wielo-
krotnym przypominaniu przez Kacperka „macie przyje-
chać” – pojechaliśmy z dziadkiem na tę uroczystość. 
Było to tym ważniejsze dla nas, że to najmłodszy  
i pewnie ostatni z wnuków brał w niej udział.  
Klaudia: Jak wyglądała sama uroczystość?  
Babcia: Na sali gimnastycznej, w której odbywała się 
uroczystość były piękne dekoracje. Wzdłuż ścian stały 
nakryte białymi obrusami stoły, a na nich słodycze  
i owoce. Dla dzieci też były przygotowane na środku 
sali stoliki ze słodyczami. Po przywitaniu gości przez 
panie wychowawczynie rozpoczęła się część artystycz-
na. 
Klaudia: Co najbardziej Ci się podobało? 

Babcia: Występy przedszkolaków z obydwu grup. By-
ły przygotowane z humorem i bardzo ciekawe. Prze-
platane były tańcami i piosenkami. Widać, że obydwie 
panie wychowawczynie włożyły w ten występ bardzo 
dużo pracy i serca, tym bardziej, że trwało to dość dłu-
go. Po występach dzieci wręczały swoim dziadkom 
prześliczne upominki tzn.: dziadkowie dostali własno-
ręcznie robione krawaty, a babcie naszyjniki. Wszyscy 
otrzymali też róże. Była to najbardziej wyruszająca 
chwila. Niektórym dziadkom łzy kręciły się w oczach. 
Na koniec uroczystości panie z „Trójek klasowych” 
podały smaczny tort i kawę. Wszyscy dziadkowie przy 
okazji spotkania pogawędzili ze sobą, a dzieci przy 
swoich stolikach spałaszowały słodycze. 
Klaudia: Czy chciałabyś coś przekazać na zakończenie 
wnukowi i pozostałym przedszkolakom? 
Babcia: Uroczystość była bardzo udana, a przy okazji 
piękne spotkanie. Dziadkowie pogawędzili ze sobą  
i rozjechali się do domów. Należałoby dalej tę tradycję 
kontynuować, organizować podobne spotkania, ponie-
waż umacniają one więzi rodzinne i więzi ze szkołą. 
Klaudia: Dziękuję Ci bardzo za czas, który mi poświę-
ciłaś. 

Klaudia Jodłowska, kl. IVsp.  

W dniu 18.02.2017r. w naszej szkole odbyła się zabawa 

choinkowa. Na zabawie dla najmłodszych starsi uczniowie 

umilili im czas przebierając się za zwierzątka i zachęcając  

do wspólnej zabawy. Zabawę klas szkoły podstawowej pro-

wadził Pan Wodzirej, który urozmaicał czas wspaniałą muzy-

ką i ciekawymi zabawami. W połowie imprezy mamy z trójek 

klasowych przygotowały nam posiłek. Po posiłku wszyscy 

tak jak wcześniej świetnie się bawili. Po udanej imprezie 

wszyscy wrócili do swoich domów, a swoją zabawę zaczęli 

gimnazjaliści, którzy także wspaniale spędzili czas.   

Paulina Dziuban, kl. VI sp 

Najmłodsi uczestnicy w trakcie zabawy choinkowej 

Wywiad z p. Władysławą Mikrut, emerytowaną 
nauczycielką, długoletnią pracownicą Szkoły Podstawo-
wej w Olszynach, przeprowadzony przez Klaudię Jo-
dłowską jej wnuczkę, uczennicę klasy 4 sp. Tym razem 
Pani Władzia opowie o swoich doświadczeniach z dru-
giej strony biurka - o odczuciach Babci odwiedzającej 
progi naszej szkoły. 

Redakcja  
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Za nami ... 

 Ferie w ,,Kinie za Rogiem" 

W naszym kinie w Olszynach, na feriach od 30 stycznia 2017r. do 12 lutego 2017r. odbywały się 

zajęcia dla dzieci w różnym wieku. Trwały one od poniedziałku do piątku od godz. 1200 do 1500. Zorgani-

zował je Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną oraz z stowarzyszeniami działa-

jącymi na terenie gminy i w Olszynach. Do pomocy czynnie włączyło się stowarzyszenie My Kobiety. Za-

jęcia były prowadzone pod nadzorem pań: Anny Bugno, Renaty Gogli oraz Anny Bajorek. Panie ze sto-

warzyszenia My Kobiety- Jolanta Rąpała i Anna Mężyk- zadbały o poczęstunek dla dzieci i również prowa-

dziły zajęcia. 

Dzieci w każdy dzień zajmowały się czymś innym. Uczyły się sztuki kulinarnej poprzez robienie 

rozmaitych deserów, sałatek i przekąsek, które później spożywały. Jednym z deserów był blok czekola-

dowy, który bardzo im smakował. Były organizowane również zajęcia ruchowe, na których dzieci świet-

nie się bawiły i poznawały nowe zabawy.  Miały okazje nauczyć się wielu tańców i współpracy w grupie. 

Na niektórych zajęciach rozwijały się ich zdolności plastyczne. Dzieci lepiły różne ozdoby, postacie z 

masy solnej i zdobiły ścianę w bibliotece publicznej. Miały przy tym wiele zabawy i radości.  Po intensyw-

nych zabawach miały okazję odpocząć przy ciekawej książce czytanej przez panią bibliotekarkę Joannę 

Mikrut.  

Ada Mika, kl. I gim. 

Walentynkowa Poczta  

Dzień 14 lutego to data szczególna dla zakochanych par, lecz 
u nas w szkole nie zabrakło również przyjacielskich lub koleżeńskich 
życzeń. Jeszcze przed feriami, na korytarzach została umieszczona 
informacja o tzw.: Walentynkowej Poczcie, która jak co roku 
funkcjonuje w naszej szkole. W bibliotece umieszczona została 
skrzynka, do której należało wrzucać walentynki do swojej sympatii 
lub przyjaciół. W dzień św. Walentego pojemnik, do którego można 
było wrzucać owe kartki został opróżniony, a zawartość trafiła do 
adresatów.  

Weronika Bąk 

Na zajęciach dzieci  
z uśmiechem i radością 

spędziły czas. Miały okazje 
nauczyć się wielu nowych 
rzeczy, a zarazem świetnie 

się bawić. 
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W sobotę 11.02.2017r. w Ołpinach, w Wiejskim Domu Kultury odbyła się Gala Aniołów  

2016, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wszystkie dzieci nasze są”. Głównym ce-

lem tej imprezy było podziękowanie i wręczenie statuetek osobom, które w roku 2016 wspierały 

działalność Stowarzyszenia. Uroczystość ta urozmaicona była dzięki występom podopiecznych  

i wolontariuszy. Po zakończeniu oficjalnej części nastąpiła zabawa taneczna oraz poczęstunek.  

Po przeanalizowaniu danych anielskich, Ołpiny w tym dniu były drugim we wszechświecie miejscem z tak 

dużą koncentracją Aniołów. Pierwsze miejsce jak dotąd zajmuje Niebo, drugie Ołpiny (ponad 140 Aniołów 

obecnych!) a trzecie - Bieszczady (tam co prawda są tylko same zielone, bieszczadzkie Anioły) . Pomimo tego iż 

byłem świadkiem i uczestnikiem tego wydarzenia, bardzo trudno jest mi opisać atmosferę i  klimat  „ Gali Anio-

łów”  gdyż emocje są nadal bardzo duże. Niesamowici, uśmiechnięci i pozytywnie nastawieni ludzie, którzy przyje-

chali na nasze zaproszenie z daleka i bliska (od Katowic po Krosno).- pisze pan Wacław Walaszek, w arty-

kule podsumowującym Galę. 

Do grona Aniołów uhonorowanych 11 lutego dołączyła również znana wokalistka, przyjaciel 

Stowarzyszenia Pani Majka Jeżowska.  

Weronika Bąk 

 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia 

Pani Majka Jeżowska  
po odebraniu statuetki 

ANIOŁ 2016 z rąk  
pana Wacława Walaszka,  

Sekretarza Stowarzyszenia  

Gala Aniołów 

„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi    
Wszechmocny» (Łk 1,49)” Wszechmocny» (Łk 1,49)” Wszechmocny» (Łk 1,49)” –––   Światowy Dzień Chorego 2017Światowy Dzień Chorego 2017Światowy Dzień Chorego 2017   

„Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość” – powiedział kiedyś Jan Paweł II. Każdy z nas boi się cierpienia. 
Staramy się uciec wzrokiem, ignorować je, aby nie pojawiło się w nas to niewygodne uczucie. Poprzez takie zachowanie ucie-
kamy nie tylko od cierpienia, ale również od cierpiących. Może ze względu na ich twarze zmęczone chorobą, trudności z poro-
zumieniem się, potrzebę pomocy w najprostszych czynnościach? 

W orędziu z okazji XXV Dnia Chorego papież Franciszek przekazał nam takie słowa: „Dzień ten jest okazją do zwrócenia 
szczególnej uwagi na sytuację chorych, a ogólniej rzecz biorąc cierpiących. Jednocześnie zachęca tych, którzy poświęcają się na 
ich rzecz, począwszy od ich rodzin, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, do dziękowania za otrzymane od Pana po-
wołanie towarzyszenia chorym braciom.” 

Właśnie z takim celem wolontariusze stowarzyszenia „Wszystkie dzieci nasze są” wybrali się do chorych mieszkających na 
terenie Olszyn.  W dniu 10 lutego 2017r. podzieleni na grupy odwiedzaliśmy starszych i cierpiących z naszej miejscowości. 
Każdy adresat tego święta otrzymał mały upominek. Wszyscy przyjmowali nas z serdecznością, uśmiechem, często lekkim 
zmieszaniem. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że chorzy niejednokrotnie są zapominani przez resztę społeczeństwa. Mają 
kontakt jedynie z rodziną. Często nikt ich nie odwiedza, nikt o nich nie pyta. Celem naszego działania było otwarcie się na 
takich ludzi, odwiedzenie ich, wymiana kilku zdań, uśmiechów. To bardzo niewiele, ale sprawia niemałą radość nie tylko cho-
rym i ich rodzinom, ale również wolontariuszom.  

Nie ukrywam, że ciężko było mi się przełamać. Obawiałam się, że w pewien sposób przypomnę chorym o ich cierpieniu. 
Mimo wszystko ich reakcja była bardzo dobra. Owszem, zauważyłam zaskoczenie, ale w pozytywnym sensie. Ujrzałam 
wdzięczność w oczach adresatów tego święta. Poczułam, że robię coś dobrego, tak jak po każdej akcji wolontariatu.  

Karolina Niziołek 

Z okazji Światowego Dnia Chorego odwiedziliśmy leżących 
chorych, którzy nie mają możliwości uczestniczyć we Mszy 
Świętej. Pukając do domów mało znanych nam osób czuliśmy 
niepewność jak przyjmą nas domownicy. Jednak widząc 
uśmiech, uczucie niepewności malało. Większość osób, które 
odwiedziliśmy było leżących, jeżdżących na wózkach inwalidz-
kich, niedosłyszących. Mimo dobrej opieki bliskich czują się 
samotni. Dając im mały upominek widzieliśmy namiastkę rado-
ści, że ktoś z zewnątrz o nich pamięta. Po zakończonej wizycie 
czułam, że robiąc drobne rzeczy, takie jak poświęcenie trochę 
czasu innym ludziom, mogę chociaż w małym stopniu umilić 
ich dzień i przy tym czuć się potrzebna. 

Katarzyna Słota 

10 lutego z okazji XXV Światowego Dnia Chorego 
wspólnie z koleżanką udaliśmy się z życzeniami i upomin-
kami do chorych w naszym rejonie. W każdym z domów 
zostaliśmy ciepło przyjęci przez domowników. Po przywi-
taniu złożyliśmy życzenia chorym oraz wręczyliśmy upo-
minki. Pomimo, że niektóre osoby miały problemy z mo-
wą lub słuchem na ich twarzy widziałem uśmiech, wzru-
szenie i radość z naszych odwiedzin. Chorzy bardzo się 
ucieszyli, że o nich pamiętaliśmy. Widziałem, że za tą pa-
mięć byli nam bardzo wdzięczni. Czułem się bardzo zado-
wolony mając świadomość, że nasze słowa dodały im 
otuchy, wsparły i sprawiły tyle radości. Starsze osoby po-
mimo swojej choroby mają w sobie tyle ciepła i dobra, że 
trudno to opisać. Czuję ogromną radość, że mogłem od-
wiedzić chorych i mam nadzieję, że za rok też będę miał 
taka możliwość.  

Krystian Rąpała  
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Wokół nas ... 

Początkiem każdego roku jest jeden, taki dzień, w którym wszystkie Babcie obchodzą swoje Święto. Z tej właśnie okazji 
21 stycznia 2017r. Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie zorganizował imprezę karnawałową, w której podopieczni 
Stowarzyszenia wraz z rodzicami i wolontariuszami mieli przyjemność uczestniczyć.  

O godzinie 12:00 wyjechaliśmy z Olszyn. Na miejscu byliśmy przed czasem, więc chętni przebrali się w zabawne kostiu-
my i przygotowali się na wspólne tańce.  O 13:30 w foyer Teatru zaczęły się tańce i przeróżne zabawy. Nie zabrakło także 
konkursów zarówno dla dziadków, którzy przybyli celebrować swoje święto razem z wnukami, jak i dla młodszych uczestni-
ków. Po zakończeniu pierwszej części imprezy wszyscy zgromadzeni przeszli na Salę Teatralną, gdzie odbył się spektakl pt. 
„Gdzie jest babcia?”. Ta sztuka w niebanalny i zabawny sposób porusza trudne tematy dorastania, odchodzenia oraz skrajnych 
postaw życiowych.  

Po zakończonym spektaklu wyruszyliśmy do autobusu, który zawiózł nas z powrotem do Olszyn. Ten wyjazd pozwolił 
nam jeszcze bardziej zintegrować się z podopiecznymi Stowarzyszenia. Dzięki sztuce wystawionej w teatrze, mogliśmy do-
strzec nie tylko złą stronę czyjegoś odejścia, ale również tą drugą, dobrą. Mogliśmy sobie przypomnieć, że śmierć nie jest 
końcem, lecz nowym początkiem.  

Weronika Bąk 

IX edycja Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii i Pióro Wójta 

21 luty-Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  

23 lutego w Zespole Szkół w Olszynach odbył się etap gminny 

IX Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii i Pióro 

Wójta. W tym roku rywalizacja była bardzo zacięta. Wyrównany poziom 

uczestników sprawił, że o zwycięstwie zdecydowały wręcz przecinki. 

Mistrzem Ortografii IX edycji konkursu została  Anita Kucharczyk  

z Gimnazjum w Turzy. 

Wszystkim uczestnikom gratuluję odwagi w starciu się z trudną polską 

ortografią! 

p. Bożena Brzęczek 

Z Babcią w Teatrze 

Zwyciężczyni w otoczeniu Jury konkursowego  
i przedstawicieli władz gminny. 

Święto to zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopa-

da 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, 

gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło 

podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi 

bengalskiemu statusu języka urzędowego.  

► W 2012 roku w Polsce wystartowała kampania społecz-

na „Ojczysty - dodaj do ulubionych” zorganizowana 

przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego. Ma ona 

na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie 

poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.   

►21 lutego 2013 ruszyła nowa kampania społeczna „Język polski 

jest ą-ę”. Jej celem jest obrona znaków diakrytycznych i przeciw-

działanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter. 

► W tym roku podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Języ-

ka Ojczystego w Pałacu Prezydenckim, Para Prezydencka ogłosiła, 

ze utworem, który będzie czytany podczas tegorocznej akcji NC 

będzie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 
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Sportowy telegraf  

Ze szkolnego podwórka 

Dnia 20.02.2017 w Olszynach odbyły się zawody w mini piłce siatkowej.  Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach:  
męskiej i żeńskiej. Na zawody przybyło siedem drużyn w tym dwie z Olszyn. W zawodach zwyciężyła drużyna chłopaków   
z Turzy, oraz drużyna dziewcząt  z Olszyn. 

82. Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" 

Pierwszy „Bal Mistrzów Sportu” odbył się w 1956 
roku, a nagrodę dla najlepszego sportowca Polski odebrał  
na nim oszczepnik Janusz Sidło.  

Pawilon, w którym rozpoczęła się historia Balu Mistrzów 
Sportu wciąż istnieje. Stadion Dziesięciolecia został zburzo-
ny, na jego miejsce powstał PGE Narodowy. Druga edycja 
Balu Mistrzów Sportu – tak samo jak pierwsza – spotkała się 
z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że na 
pierwszej stronie gazety trzeba było przypominać, iż miejsc 
na Balu jest tylko tyle, ile krzeseł przy stolikach.  

Anita Włodarczyk uzyskała najwięcej głosów kibiców  
i zwyciężyła w 82. Plebiscycie Przeglądu Sportowego na 
Najlepszego Sportowca Polski 2016 roku. Na podium 
znaleźli się także Robert Lewandowski i Piotr Małachowski. 
 

www.przegladsportowy.pl 

Czołowa dziesiątka 82. Plebiscytu "Przeglądu Spor-
towego" na Najlepszego Sportowca Polski 2016: 
 
1. Anita Włodarczyk (176 640 punktów) 
2. Robert Lewandowski (124 802) 
3. Piotr Małachowski (73 212) 
4. Rafał Majka (71 471) 
5. Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia Madaj (70 
282) 
6. Maja Włoszczowska (69 565) 
7. Jakub Błaszczykowski (58 153) 
8. Bartosz Zmarzlik (50 681) 
9. Karol Bielecki (46 440) 
10. Marta Walczykiewicz (44 215) 

W zawodach wzięły udział zespoły z:  
Rzepiennika Strzyżewskiego 
Rzepiennika Suchego 
Rzepiennika Biskupiego 
Turzy 
Olszyn 
Rywalizacja pomiędzy drużynami była zacięta i wygrali naj-
lepsi.  

Nasz idol  

Robert Lewandowski  
piłkarz reprezentacji Polski, 
związany z takimi klubami za-
granicznymi jak Bayern Mona-
chium czy Borrusia Dortmund. 
Data urodzenia: 21/08/1988 
Znak Zodiaku:  Lew 
Miejsce urodzenia: Warszawa, 
Polska 
Wzrost: 184 cm 
Wiek: 29 

Czy wiesz że….Czy wiesz że….Czy wiesz że….   

►Na początku kariery piłkarskiej miał ksywkę "Bobek"  

►Pochodzi ze sportowej rodziny: jego mama i siostra tre-

nowały siatkówkę, tata grał w piłkę nożną i uprawiał judo.  

►W 2014 r. został ambasadorem dobrej woli UNICEF.   

►W październiku 2015 roku dokonał niesamowitego wy-

czynu – podczas meczu Bayernu z Vfl Wolsburg, strzelił aż 

5 bramek w 9 minut.   

►Jest rekordzistą Guinnessa w aż czterech kategoriach.   

►Swoją żonę Annę poznał na studiach, a dokładniej na 

wyjeździe integracyjnym przed studiami.  Annie, swej przy-

szłej żonie, przedstawił się dla żarto jako Andrzej.   

►Jest wart ok. 75 milionów euro.   

Mieć talent i ciężko pracowaćMieć talent i ciężko pracowaćMieć talent i ciężko pracować   
Bo nam się wydaje, że sam talent wystarczy. Talent to nie 
wszystko, by on mógł jasno zaświecić, i by nie być jednym z 
wielu talentów, trzeba bardzo ciężko pracować. Trzeba 
wstawać rano, wyznaczać sobie cele, dążyć do bycia coraz 
lepszym, do wyciągania tego talentu na coraz wyższe pozio-
my. Nic samo się nie zrobi.  

Nie wierzyć, że sukces sam przyjdzieNie wierzyć, że sukces sam przyjdzieNie wierzyć, że sukces sam przyjdzie   
Sukces nie jest wynikiem przypadku, nagłym szczęściem. 

Pracować nieustannie nad sobąPracować nieustannie nad sobąPracować nieustannie nad sobą   
O Lewandowskim krążą legendy, że mało który piłkarz jest 
tak zdyscyplinowany, że nieliczni są w stanie tak bardzo 
pracować nad sobą, nie odpuszczać, robić wszystko by być 
lepszym i lepszym.  

Być zdeterminowanym na realizację celówByć zdeterminowanym na realizację celówByć zdeterminowanym na realizację celów   
Krok po kroku. Powoli. To droga do sukcesu. Możemy 
mieć marzenia, stawiać sobie tę ostatnią poprzeczkę najwy-
żej, ale musimy mieć świadomość, że do celu nagle nie do-
skoczymy. Na każdy wielki sukces składają się te najmniej-
sze, ale najpierw trzeba je zauważać i się z nich cieszyć.  

Być jak Lewandowski, to znaczyByć jak Lewandowski, to znaczyByć jak Lewandowski, to znaczy   

Dział sportowy: 
Kacper Brzęczek, kl. VI  
Bartek Kamiński, kl. VI  

http://www.przegladsportowy.pl
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Słownik Olszyńskiej Gwary Szkolnej 

gimbusy– gimnazjaliści, status grupy -  

„stopniowo wygaszana” 

Młodzież w przedziale wiekowym 14-16 lat 
uczęszczająca do gimnazjum, która lansuje się 
w niezawiązanych najkach, dużych 
słuchawkach i ubraniach SSG. Wszystko 
zakupione oczywiście za środki pochodzące 
od rodziców. Subkultura ta bazuje  
na nieustannym napinaniu się w sieci 
(anonimowo) oraz wstawianiu postów  
na Facebooka na istotne tematy takie jak: 
robienie frytek czy celebrowanie kłótni  
ze swoją "jedyną" poprzez zmianę statusu 
związku  

KB 

Warto przeczytać 

Na marginesie ... 

"Niezgodna" Veroniki Roth szturmem wdarła się na 

listy bestsellerów, stając się jedną 

z najchętniej czytanych powieści 

młodzieżowych w 2011 ro-

ku.  Jest jedną z najpopularniej-

szych powieści dystopicznych, 

która skradła serca wielu wielbi-

cieli science-fiction. 

Bliżej nieokreślona przyszłość. Na 

ruinach Chicago powstał nowy świat. Społeczeństwo 

podzieliło się na pięć frakcji - Altruizm, Nieustraszo-

ność, Erudycje, Prawość i Serdeczność. Zadaniem frak-

cji jest kultywowanie u ludzi ich pozytywnych cech, zaś 

eliminowanie tych, które mogą stać się przyczyną wo-

jen. W takim świecie przyszło żyć Beatrice. Główna 

bohaterka jak i inni szesnastolatkowie, przechodzi test 

predyspozycji. Następnie w krwawej ceremonii musi 

wybrać frakcję, w której spędzi resztę swojego życia. Jak 

się okazuje, wybór nie jest dla niej oczywisty. Beatrice 

łączy w sobie cechy różnych frakcji, co oznacza Nie-

zgodność. A każdy Niezgodny musi zostać wyelimino-

wany... . Pomimo tego, iż wywodzi się z Altruizmu, de-

cyduje się na wstąpienie do Nieustraszonych. Czy Be-

atrice odnajdzie się w nowym środowisku i czy skrywa-

ny przez nią sekret nie przysporzy jej poważnych kło-

potów? 

Książka "Niezgodna" bardzo przypadła mi do gustu. 

Ta rewelacyjna powieść skierowana jest nie tylko dla 

młodzieży, ale także i dla dorosłych. To walka o siebie, 

na przekór wszystkim i wszystkiemu. To sięganie po 

swoje marzenia, mierzenie się z własnymi słabościami, 

kiedy cały świat próbuje udowodnić, że nic nie zna-

czysz. Fabuła jest lekka, łatwa i przyjemna. Emocje, 

które mi towarzyszyły podczas czytania były naprawdę 

różne, zależały głównie od sytuacji głównej bohaterki, 

którą bardzo polubiłam. Jak dla mnie książka jest godna 

polecenia. 

Klaudia Rąpała, III gim 

„Bonusowe np.”„Bonusowe np.”„Bonusowe np.”   

Losowanie 13 marca 

(poniedziałek)  

o godz. 10:35 w bibliotece 

szkolnej.  

Kupon jest ważny w dniach  

13 marca - 10 kwietnia 2017.  

W tym okresie bonus obowiązuje  

na historii lub WOS 

kablować – donosić na  
kogoś. 

Przykłady użycia  
w mowie, zasłyszane na 
korytarzach szkoły: 
Ten koleś z twojej klasy 
znowu na nas  
nakablował u Dyra! – 
czyt.: Twój, … (tutaj pada 
imię) znowu zwrócił 
uwagę na nasze  
zachowanie i życzliwie 
porozmawiał o całym 
wydarzeniu z Panem 
Dyrektorem. 
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„Post Scriptum” 

 

Ekologia naturalnie kolarzy nam się z segregacją 
śmieci i oszczędzaniem wody czy też prądu. Ale w dzi-
siejszym świecie nabrała jeszcze innego znaczenia. Żyje-
my w czasach, kiedy stała się częścią mody.  

O ile moje wywody na łamach „Gadżetki” głównie 
oparte są na jawnej ironii i prześmiewczym spojrzeniu 
na realia, to dziś rzeczywiście mogę tę modę pochwalić. 
Bo w końcu hipsterzy mimo (być może) pewnej nie-
świadomości robią coś dobrego dla środowiska.  

Oczywiście nie mówię tutaj o sukniach stworzonych 
ze starych, przybrudzonych plamami po herbacie gazet, 
czy torebce z reklamówki po mięsie. Ale pomysłem, 
który zdecydowanie popieram są torby ekologiczne. 
Dziś stały się one już częścią mody. Widzimy coraz no-
we, oryginalne wzory, co zdecydowanie zachęca do kup-

na. A taką torbę aż chce się zabrać na „szoping”! 
Kolejnym tematem jest moda na bycie fit. Sklepowe 

półki zapełnione są od produktów bezglutenowych, 
olejów kokosowych czy składników, które poleciły nam 
„fit boginie” na Instagramie. O ile rzeczywiście zdrowe 
odżywianie jest bardzo ważne, to wiele osób zwariowało 
na tym punkcie. Bo jak większość, w tłusty czwartek 
zdecydowanie wybrałabym tradycyjnego pączka zamiast 
tego stworzonego z batatów i bananów na oleju kokoso-
wym (oczywiście, BEZ GLUTENU! ☺).  

Mimo wszystkich pochwał wobec tej mody nadal 
śmieszą mnie sytuacje, gdy widzę jawną sprzeczność. 
Skoro tak chwalimy się swoim stylem eko i przekona-
niem o jego słuszności, to czemu nie jest to poparte 
naszymi czynami? No tak, bo o segregowaniu śmieci na 
Instagramie już nie napisali…  

Karolina Niziołek  

 Instagramowa EKOmoda  

8 Marca - Dzień kobiet 

 
►Spotkania z przedstawicielami szkół średnich z naszego 
regionu 
►Spotkanie z doradcami zawodowymi z wojewódzkiego 
urzędu pracy  
►Stoiska tematyczne przygotowane przez szkoły 
►Pokazy i warsztaty tematyczne  

Twoja przyszłość Twoja przyszłość Twoja przyszłość ---   TwójTwójTwój   wybór!!!wybór!!!wybór!!!   

21 marca Dzień Orientacji Zawodowej21 marca Dzień Orientacji Zawodowej21 marca Dzień Orientacji Zawodowej   

8 marca 1908 roku w Nowym Jorku kilkanaście  
tysięcy kobiet chciało odmienić swój los. Działo się to 
w czasach, kiedy kobieta nie była jeszcze uważana za 
obywatela równego mężczyźnie. Kobiety zastrajkowały. 
Chciały godnych warunków pracy i prawa wyborczego. 
W jednej z fabryk robotnice ciężko pracujące od rana 
do nocy za niewielką wypłatę, postanowiły się upo-
mnieć o poważne traktowanie. Właściciel fabryki, chcąc 
uniknąć skandalu, zamknął je w niej. Wybuchł pożar. 
Spłonęło wtedy około 130 kobiet. Od tamtego czasu  
na cześć ofiar tej katastrofy obchodzi się Dzień Kobiet. W RosjiW RosjiW Rosji   

►W Rosji kobiety w ich święto mają wolne od pracy. 
►Zamiast kwiatów dostają gałązki akacji. 

W ChinachW ChinachW Chinach   
►W dniu kobiet w Chinach kobiety mają wolne  
od pracy tylko połowę dnia. 
►8 marca w sklepach kobiety mają zniżki na kosme-
tyki i ubrania. 

Julia Mikos 
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Zanieczyszczenie powietrza, szkodliwe emisje  
To główny temat tegorocznego Dnia Ziemi. Od dawna na całym świecie toczy się dyskusja 
jak ograniczyć szkodliwe emisje do atmosfery.  
Pamiętacie sytuację w Krakowie gdy zadymienie przekraczało dopuszczalne normy? Właśnie 
o tym mówimy.  

Eco - Edukacja 

Największe zagrożenia naszej planety 

Wiele czynników środowiska jak i działalność człowieka pogarsza stan 
naszej planety. Dlatego chciałabym wam przedstawić kilka największych za-
grożeń dla naszej planety. 

Iwona Piekarz 

Eko ciekawostki 

Około 17 drzew, tyle 

trzeba aby wyprodu-

kować jedną tonę pa-

pieru  
 

Ocieplenie klimatu 

może spowodować, że 

w 2050 r., tereny wo-

kół wybrzeży Wielkiej 

Brytanii znajdą się 

pod wodą. 

Co roku na świecie 

umiera 49 milionów 

ludzi, według świato-

wej organizacji zdro-

wia 75% zgonów na-

stępuje przedwcze-

śnie w skutek zatrucia 

środowiska oraz nie-

właściwego trybu ży-

cia. 
 

Rzucona w lesie butel-

ka rozłoży się w ziemi 

po 500 latach, guma 

do żucia po 5 latach  

a niedopałki papiero-

sów po 2 latach  

- ale las może spłonąć!  

 

propozycje przygotowała  
Natalia Mężyk 

Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie tylko wielki przemysł, 
kopalnie i huty. To także Twoje i moje codzienne gesty, to Twoja  
i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród. To wybór przez Ciebie i prze-
ze mnie środków komunikacji, sposobu spędzania wolnego czasu i 
taka ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w tym pokoju, miesz-
kaniu, domu. 

Eryk Mistewicz,  
dziennikarz, publicysta  

Odpady. 
To znak rozpoznawczy ludzkości. Niestety mimo świadomości zagrożenia wciąż produkuje-
my ich gigantyczne ilości i nierzadko nieodpowiednio składujemy.  

Wojny. 
W tym ludzkość jest naprawdę dobra. Nasz postęp technologiczny pozwala nam zabijać się 
nie wstając z fotela. Wysyłamy na każdy kraniec świata pociski, samoloty, drony i wiele in-
nych maszyn.  

Wycinanie lasów. 
Najłatwiej zabić każde żywe stworzenie po prostu je dusząc. Z planetą jest to samo. Niszcząc 
jej zielone płuca wydajemy na siebie pewny wyrok. 

Wycieki. 
Wystarczy przypomnieć katastrofę platformy wiertniczej BP w Zatoce Meksykańskiej w 2010 
roku. Według informacji podawanych przez Agencję Reuters plama ropy, która rozlała się po 
morzu, miała powierzchnię 6500 km². W wodzie znalazło się około 698 milionów litrów 
ropy. Ile gatunków zwierząt ucierpiało? Tego nie da się policzyć.  

Roztapianie się lodowców.  
Wraz z roztapianiem się pokryw lodowych wzrastają poziomy oceanów. Niektóre miasta  
w USA opracowują już plany na wypadek zalania.  

Każdy z nas samodzielnie nie zdoła pokonać wszystkich zagrożeń. Nie znaczy to,  
że nic nie da się zrobić. Najważniejsze jest chcieć!  

Artykuł powstał w oparciu o:   
http://www.national-geographic.pl/galeria/10-najwiekszych-zagrozen../ 
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Nawyki ekologiczne Przyjazne środowisku … desing, 

moda, technologia 

To Cię nic nie kosztuje, 
 a planetę Twą ratuje. 

Ekologia znana rzecz, 
Więc do pracy się dziś bierz. 

Ty + ja i już sprzątamy, 
I planetę z bajki mamy. 

Kto oszczędza prąd raz, dwa, 
Ten uczynek dobry ma. 

Zapamiętasz szybciutko i łatwo, 
By zawsze zgasić za sobą światło. 

Kto dziś śmieci segreguje, 
Ten każdego z nas ratuje. 

Plum, plum, kap, kap, woda leci, 
Zakręcają ją już dzieci! 

Raz i dwa, trzy i cztery dziś już Ziemi nie trujemy, 
Więc ją szybko ratujemy. 

Sadząc piękne już roślinki, 
By mieć znów wesołe minki! 

Dziś do lasu chodzą dzieci, 
Lecz żadne z nich tam już nie śmieci! 

Nasz szkoła fajna jest, 
Więc zakrętki zbiera, YES! 

Gdy widzę drzewo jako pomnik przyrody, 
Nie niszczę żadnej jego odnogi. 

My tu śmieci nie palimy 
Bo planetę swą chronimy! 
My dziś tu nie rozrabiamy, 

I bateryjki do wyznaczonych pojemników wrzucamy. 
 

Tu sposobów dziesięć masz, 
 pewnie radę im dziś dasz. 

Spróbuj ich więc sam stosować, 
 aby Ziemię uratować!!  

 
Katarzyna Dziuban 

Warto działać zgodnie z zasadami ekologii i nie po-
garszać jej stanu. Dlatego postanowiliśmy dać Wam 
kilka rad, aby sfera desingu, mody i technologii stała 
się bardziej przyjazna środowisku.  

Eco - Edukacja 

Wykorzystaj niepotrzebne Ci rzeczy! Zamiast kupować 
nowy stół, stwórz swój własny, designerski. Możesz użyć 

do tego palet ogrodowych. Wystarczy 
je tylko pomalować, a każdy gość  
na pewno pozazdrości Ci tak ciekawe-

go i nowoczesnego stołu.  
Dobrym pomysłem jest też wykorzystanie starych słoików. 
Przywiąż do nich sznureczek i włóż małą świeczkę,  
a powstanie unikatowy lampion za grosze. 

DesingDesingDesing   

Idąc na zakupy, koniecznie zabierz ze sobą torbę ekolo-
giczną! Jest nie tylko bardziej komfor-
towa w noszeniu niż zwykła reklamów-
ka, ale w ostatnich latach stała się rów-
nież modnym dodatkiem. 
Wykorzystuj stare ubrania. Często wystarczy tylko obciąć 
za krótkie spodnie i stworzyć z nich szorty. Swoją nudną 
kurtkę możesz odnowić poprzez bardzo modne naszywki. 
A jeśli czegoś nie używasz, to oddaj swoje ubrania potrze-
bującym.  

ModaModaModa   

Pamiętaj o wyłączaniu ładowarek. Zbyt długie ładowanie 
sprzętu nie tylko niszczy jego baterię, ale również pochła-
nia masę prądu! Zużyte baterie lub sprzęty oddawaj do spe-

cjalnych punktów. A telefon, którego 
nie używasz możesz sprzedać, bądź 
przekazać komuś innemu.  

TechnologiaTechnologiaTechnologia   

Karolina Niziołek 
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π  ≈ 3,141592653589793238462643383279502884197169... 

Matematycy od dawna starają się wyznaczyć jak najwięcej cyfr rozwi-
nięcia dziesiętnego liczby π. W 1610 roku holenderski uczony Ludolf van 
Ceulen podał 35 cyfr po przecinku. Na jego cześć liczba π nazywana jest cza-
sem ludolfiną. Angielski matematyk William Shanks podał w 1874 roku 707 
cyfr po przecinku. Okazał się jednak pechowcem — kilkadziesiąt lat później 
zauważono, że popełnił błąd przy obliczaniu 528. cyfry po przecinku. Dziś za 
pomocą komputera można obliczyć miliony cyfr rozwinięcia dziesiętnego 
liczby π. Powstaje jednak pytanie "po co?". Przecież dla potrzeb techniki wy-
starcza znajomość 3-4 miejsc dziesiętnych, a w obliczeniach astronomicznych, 
wystarcza zupełnie 6-8 miejsc. Oczywistą odpowiedzią jest, że to świetna 
reklama dla firm produkujących komputerowe procesory.  

Fascynująca, nieskończona i oryginalna na tyle, żeby stać się tema-

tem wierszy – taka właśnie jest liczba π (pi). 

„Podziwu godna liczba Pi / trzy koma 
jeden cztery jeden. / Wszystkie jej dalsze 
cyfry też są początkowe, / pięć dziewięć 
dwa ponieważ nigdy się nie kończy. / 
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć 
spojrzeniem / osiem dziewięć oblicze-
niem / siedem dziewięć wyobraźnią, / 
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli 
porównaniem / cztery sześć do czegokol-
wiek / dwa sześć cztery trzy na świecie 
[…]”. 

Wisława Szymborska Liczba Pi 
(fragment)  

14 marca - ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY PI 

Liczba π pełni tak szczególną rolę, że uczeni, poszukując 
kontaktu  z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos 
drogą radiową informację o jej wartości. Wierzą,  że inteli-
gentne istoty spoza Ziemi (o ile istnieją) znają tę liczbę  
i rozpoznają nasz komunikat. 

Rozwiąż rebusyRozwiąż rebusyRozwiąż rebusy   
Spróbujcie wymyślić  podobne? Wasze propozycje 
opublikujemy w następnym numerze. 

Lekcje matematyki, to nie jest jedyny moment, gdy tajem-
nicza liczba π przenika do naszego życia. Liczba π w powie-
dzeniach: żartobliwe powiedzenie „pi razy drzwi” stosuje-
my do określania przybliżonej wartości czegokolwiek; „pi 
razy oko”  oznacza:  w przybliżeniu, mniej więcej, około. 

a co więcej byli świadomi, że jest to tylko przybliżenie. Dlatego wprowadzili specjalny symbol, stosowany po dziś 

dzień. Litera π odpowiada  naszemu p i jest skrótem od słowa perimetros, które oznacza „obwód”. Najlepsze w sta-

rożytności oszacowanie wartości liczby π jest dziełem Archimedesa. 

Już w czasach starożytnych zauważono, że wszystkie koła mają ze sobą coś wspólnego. Mianowicie obwód koła 

jest proporcjonalny do jego średnicy, a współczynnik proporcjonalności jest równy w przybliżeniu 3. Często liczba 

3 była dostatecznie dokładna: takie przybliżenie stosowali Babilończycy (później znaleźli lepsze przybliżenie  

a za ich przykładem Żydzi, o czym wiemy z Biblii (2 Krn 4,2). Grecy stosowali lepsze przybliżenie liczby  

Materiał przygotowały  
z pomocą p. M. Janik:  

Justyna Rąpała  
 Ada Mika 

 kl. I gim  

Fascynacja liczbą π oraz 
chęć bicia rekordów zachęca 
niektórych do prób zapa-

miętania jak największej ilości cyfr wchodzących w jej skład. 
W Księdze rekordów Guinnessa figuruje Haraguchi Akira. 
60-letni Japończyk wyrecytował z pamięci 100 tys. cyfr skła-
dających się na liczbę pi. Tym samym pobił wcześniejszy, 
ustanowiony przez siebie rekord świata. Akira Haraguchi 
przez 16,5 godziny wymieniał cyfry składające się na liczbę 
pi. Raz na godzinę lub dwie robił sobie kilkuminutową prze-
rwę. Kolejność cyfr kontrolowały zmieniające się trzyosobo-
we zespoły. 

ciekawostki 

https://pl.wiktionary.org/wiki/na_oko#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/mniej_wi%C4%99cej#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/oko%C5%82o#pl
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„Opowiem Ci historię ...” 

Rewolucja przemysłowa przypadająca na XVIII i XIXw. zmieniła życie Europejczyków doby nowo-
żytnej. Jej dobroczynne konsekwencje odczuwamy do czasów współczesnych: rozwój przemysłu, nowoczesne 
środki komunikacji, technologiczne nowinki. Musimy jednak mieć świadomość jak wpłynęła ona na otaczające nas 
środowisko. To właśnie w XIX w. ekolodzy szukają źródeł degradacji przez człowieka przyrody. Dzisiaj skupimy 
się na jej początkach i pozytywnych skutkach. 

p. Katarzyna Bąk 

Krótka historia praw politycznych kobiet Krótka historia praw politycznych kobiet Krótka historia praw politycznych kobiet    

W przeszłości kobiety były traktowane gorzej niż mężczyźni. 

Zmieniło sie to dopiero w XIX w. Wtedy to zaczęto przyzna-

wać pierwsze prawa polityczne kobietom. Pierwszą kobietą, 

która dopomniała się o prawa była francuska Olympia de Gouges, 

było to w 1793 roku. Niestety przypłaciła to swoim życiem.  

Pierwsze państwa, które przyznały prawa kobietom: 

1893 r. – Nowa Zelandia  (w pełni w 1919 r.), 

1902 r. – Australia (z wyjątkiem rdzennej ludności  

aż do 1962 r.) 

1906 r. – Finlandia, 

1908 r. - Dania (w pełni w 1915 r.) 

1913 r. – Norwegia, 

1915 r. – Islandia. 

Polska przyjęła prawa w 1918 r. wraz z Litwą, Niemcami, 

Austrią. 

Jednym z ostatnich krajów który przyjął te prawa to:  

Arabia Saudyjska (2015 r.)Niestety są jeszcze kraje, w któ-

rych kobiety nie mają pełni praw politycznych, należą  

do nich min.: Indie, Irak, Pakistan, Somalia, Mali. 

Magdalena Niziołek 

proces zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, 
który został zapoczątkowany w XVIII wieku w Anglii i Szkocji i związany był z 

przejściem od ekonomii opartej na rolnictwie i produkcji manufakturowej bądź rzemieślniczej do opierającej się 
głównie na mechanicznej produkcji fabrycznej na dużą skalę (przemysłową). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_przemyslowa 

Dział historyczny: 

Hubert Augustyn 

Dominik Niziołek 

Rewolucja przemysłowaRewolucja przemysłowaRewolucja przemysłowa   

„Rakieta” George’a 
Stephensona zaprojektowa-
na i zbudowana by współza-
wodniczyć w konkursie  
Rainhill Trials, mającym 
wyłonić lokomotywę dla ko-
lei Liverpool & Manchester  
w październiku 1829 r. Loko-
motywa z wagą zaledwie 4,2 
tony posiadała nowoczesny 
wielorurowy kocioł zapew-

niający większa efektywność pracy. „Rakieta” była 
pierwszą użytą komercyjnie lokomotywą, która otwo-
rzyła nowy rozdział w historii transportu.  

Statki wodne z napędem parowym.  

Johna Fitcha – amerykańskiego wynalazcę i budowni-
czego, uznaje się za ojca tego typu wynalazków. W 1785 
r. zbudował swój pierwszy statek, w którym silnik paro-
wy poruszał wiosłami. Uruchomił żeglugę pomiędzy 
Filadelfią oraz Burlington. 

http://www.modelnet.pl/
modele-pojazdow/rakieta-

lokomotywa-stephensona 

 

Parowce z kołem łopatkowym to rozwinięta wer-
sja pierwszych parowców. Zyskały dużą popular-
ność,  wykorzystywano je do przewożenia pasażerów 
na krótkich trasach wzdłuż rzek Ameryki Północnej.  

http://www.zeglugowy.nazwa.pl/zegluga_older/  

wynalazki doby rewolucji przemysłowejwynalazki doby rewolucji przemysłowejwynalazki doby rewolucji przemysłowej   

Najsłynniejsza PolkaNajsłynniejsza PolkaNajsłynniejsza Polka   
Maria  Skłodowska Maria  Skłodowska Maria  Skłodowska ---   CurieCurieCurie   

Była pierwszą wśród kobiet laure-
atką nagrody Nobla, pierwszą 
wśród wszystkich uczonych, która 
tę nagrodę otrzymała dwukrotnie 
i to w różnych dziedzinach nauki. 
Była też pierwszą kobietą profe-
sorem Sorbony i pierwszą   
z prawem głoszenia wykładów  
na tej uczelni.  

Maria Skłodowska-Curie (1867 – 1934) 
Najsłynniejsza polska przedstawicielka nauki, fizyk, 
chemik, odkrywczyni radu i polonu, dwukrotna laure-
atka Nagrody Nobla. 
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17th March – Saint Patrick’s Day      

Materiał przygotowała  
z pomocą  

p. J. Lenard-Mosoń  
Anna Rapała   

 kl. I gim  

In Ireland… 
Ireland is an island and a country in Europe. St Patrick’s 
Day is  the  national holiday of  Ireland.. It’s on March 
17th. St Patrick’s Day is also a popular holiday in the USA 
because many Irish people live there. Most people wear 
green on this day. In the USA people pinch you when you 
don’t wear green on St Patrick’s Day. In Chicago the water 
in the river is green on that day. A green shamrock is a sym-
bol of St Patrick’s Day. It means good luck.  
A leprechaun is a small Irish man. He wears green clothes 
and a tall hat. You can’t see him in a real life because he 
lives in the world of fantasy, alone in the forest. Irish lepre-
chauns know one secret. They know where a pot of gold is. 
With this gold, you can buy everything. People say that the 
pot  is at the end oft he colorful rainbow. Find a leprechaun 
and ask him, he can  tell you how to get to    the end of the 
rainbow. Good luck. 

W Irlandii… 
Irlandia jest wyspą i państwem w Europie. Dzień Świętego 
Patryka jest świętem narodowym Irlandii. Jest on 17 marca. 
Dzień świętego Patryka jest również popularnym świętem 
w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dużo Irlandczyków 
tam mieszka.  Większość ludzi ubiera się na zielono w tym 
dniu. W USA ludzie mogą uszczypnąć Cię jeśli nie jesteś 
ubrany na zielono w dzień Św. Patryka. W Chicago woda w 
rzekach jest zielona w tym dniu. Zielona koniczyna jest 
symbolem dnia Św. Patryka i oznacza szczęście. Krasnolu-
dek to mały Irlandczyk. Nosi on  zielone ubrania i wysokie 
kapelusze. Nie można zobaczyć go w rzeczywistości, po-
nieważ  mieszka w świecie fantazji, sam w lesie. Irlandzkie 
krasnale znają jedną tajemnice, Wiedzą gdzie jest garnek ze 
złotem. Z tym złotem. możesz kupić wszystko. Ludzie 
mówią, że garnek ze złotem znajduje się na końcu koloro-
wej tęczy. Znajdź krasnala i  zapytaj go, powie  ci jak 
dostać się na koniec tęczy. Powodzenia  

 

 St Patrick’s poetry 

 
Dictionary 

Shamrock Leprechaun  Hat   Rainbow  Pot of gold  Ireland  

 If you want to have some fun, visit those pages: 

http://www.slideshare.net/fengchuishaster/symbols-of-st-patricks-
day 
https://www.youtube.com/results?search_query=saint+patrick%
27s+day+kids&oq=saint+patrick%
27s+day+kids&gs_l=youtube.3...27652.28 

http://www.slideshare.net/fengchuishaster/symbols-of-st-patricks-day
http://www.slideshare.net/fengchuishaster/symbols-of-st-patricks-day
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Bajtelkowo 

Łatwe zagadki dla Jacka i Agatki 

W tajemniczym świecie rebusów 

Poplątane JamnikiPoplątane JamnikiPoplątane Jamniki   
Połącz głowy piesków z ich  

ogonkami 

 

 

Połącz prawidłowo punkty od 1 - 11, 
zdradzą gdzie mieszka kukułka.  

 

Moja planeta Moja planeta Moja planeta    
Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi  

Moja planeta nie ma ceny  

Moja planeta jest rano niewyspana  

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.  

Moja planeta nie spadła tu z księżyca  

Moja planeta to tajemnica  

Moja planeta raz zimna raz przegrzana  

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.  

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi  

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić  

SOS - ratujmy siebie sami  

SOS - do siebie wysyłamy  

Moja planeta miłości się nie boi  

Moja planeta broń rozbroi  

Moja planeta zna dobre obyczaje  

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje  

Tak to prawda  

Ziemia była cierpliwa 

Ale teraz musi 

Teraz musi być żywa  

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi...  

Majka Jeżowska  

Wykorzystano:  
http://www.urwiskowo.com.pl/ 
http://czasdzieci.pl/  
p://qlturka.pl/ 
http://swierszczyk.pl/ 
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Okiem najmłodszych ... i nieco starszych 

Ekologiczne propozycje czytelnicze 

Przewodnim tematem tego numeru Gadżetki jest ekologia W związku z tym  
postanowiłyśmy przeprowadzić wywiady z uczniami klas szkoły podstawowej na tematy 

związane z ochroną środowiska. Oto trzy najciekawsze wypowiedzi. 
Monika Niziołek oraz Justyna Załęska. 

Justyna: Co to jest ekologia? 
Natalia: Ekologia to dbanie o środo-
wisko. 
Justyna: Czy według ciebie należy 
dbać o środowisko? 
Natalia: Tak, aby zwierzęta długo 
żyły. 
Justyna: Jakie znasz sposoby dbania o 
środowisko? 
Natalia: Dokarmianie zwierząt i se-
gregowanie śmieci. 
Justyna: Czym jest smog? 
Natalia: Smog to zanieczyszczenia 
powietrza. 
Justyna: Co zrobić z zużytymi bate-
riami? 
Natalia: Trzeba oddać je do odpo-
wiednich pojemników. 
Justyna: Jak segregować śmieci? 
Natalia: Trzeba wyrzucać je do odpo-
wiednich kontenerów lub worków na 
śmieci. 
Justyna: Dziękuję za wywiad. 

 
 

Monika: Czy według ciebie, dbanie o 
środowisko jest ważne?  
Natalia: Tak. 
Monika: Dlaczego? 
Natalia: Ponieważ gdy nie dbamy o 
środowisko zagrażamy swojemu zdro-
wiu. 
Monika: Jak w twoim domu dba się o 
środowisko? 
Natalia: Nie palimy śmieci i segregu-
jemy je. 
Monika: Czym według ciebie jest 
energia odnawialna?  
Natalia: Jest to ekologiczna energia 
nie szkodząca środowisku (do tych 
źródeł należy energia słoneczna, wia-
trowa oraz wodna). 
Monika: Na czym polega segregacja 
śmieci? 
Natalia: Segregacja śmieci polega na 
tym że wrzucamy śmieci do odpo-
wiednich pojemników 
Monika: Dziękuję za wywiad. 

Justyna: Czy według ciebie należy dbać 
o środowisko?  
Amelia: Tak,. 
Justyna: W jaki sposób ty możesz dbać 
o środowisko? 
Amelia: Nie zaśmiecać środowiska i 
segregować śmieci. 
Justyna: Na czym polega segregowanie 
śmieci? 
Amelia: Segregowanie śmieci polega na 
tym że zbieramy śmieci i wkładamy je 
do odpowiednich pojemników. 
Justyna: Wiesz czym jest smog? 
Amelia: Tak, smog to zanieczyszczenia 
w powietrzu. 
Justyna: Czy wiesz co należałoby zro-
bić aby poprawić stan powietrza w Pol-
sce? 
Amelia: Nie jeździć samochodami tyl-
ko rowerami. 
Justyna: Jakie działania ekologiczne 
można byłoby przeprowadzić w Olszy-
nach? 
Amelia: Zbierać śmie-
ci i je segregować.  
Justyna: Dziękuję za 
wywiad. 

 
 

Natalia Rutkowska,  
III b sp. 

Amelia Mika, IV sp. 

Natalia Niemiec, V sp. 

 „Botanicum„ to przepiękna 
książka dla małych i dużych czy-
telników. Książka nie przytłacza 
nadmiarem wiedzy i naukowych 
pojęć. W strawny sposób podaje 
dokładnie tyle faktów i ciekawo-
stek ile potrzeba aby się zachwycić 
i nie znudzić.  

„Botanicum” Kathy Willis 

 „Pod ziemią, pod wodą” 
to naładowana informacjami 

księga pełna ogromnych 
ilustracji i szczegółowych 

przekrojów. Prowadzą one 
w głąb naszej planety, poka-

zując, co kryje się pod po-
wierzchnią lądów i wód.  

 
 

„Pod ziemią, pod wodą”, 
Aleksandra i Daniel  

Mizielińscy 

 

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/autorzy/pers-kathy_willis.html
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„Z kulturą na Ty”„Z kulturą na Ty”„Z kulturą na Ty”   

● „Kopciuszek”  balet  

do muzyki Rossiniego  

w Operze Krakowskiej  

(III 2017), 

● Musica Poetica, festiwal 

paschalny, Tarnów (IV 2017), 

„Fascynujący świat „Fascynujący świat „Fascynujący świat    
książek”książek”książek”      

● Szkolny Konkurs literacko-
plastyczny „Ilustracja do przeczyta-
nej lektury” dla kl. 4-6sp, 

● 10/03/2017r.  –  Konkurs Pięknego 
Czytania ,  

● 9/03/2017r.  –  XVI  Międzyszkol-
ny Konkurs Recytatorski Poezji  
i Prozy Dziecięcej, dla kl. 1-3sp 

● 16/03/2017r.  –  II etap Konkursu  
Ortograficznego o Pióro Dyrektora 
Szkoły, 

● Szkolny Konkurs Recytatorski 
„Poezja Karola Wojtyły”, 

● Cykliczne spotkania filmowe  
kl. 6 sp w Kinie za Rogiem, 

Nadchodzące wydarzenia:Nadchodzące wydarzenia:Nadchodzące wydarzenia:   

● 21/03/2017r. – Pierwszy 
Dzień Wiosny, wyjazd kl. 4-6 
do kina, 

● 21/03/2017r.  – Dzień  Orien-
tacji Zawodowej w gimnazjum, 

● 1/04/2017 r. – Prima aprilis,   

● 13.04 - 18.04/2017r. – przerwa 
świąteczna,  

 
historia lub WOS 

Klasa ………. 

Kupon na  NieprzygotowanieKupon na  NieprzygotowanieKupon na  Nieprzygotowanie   

Data wygaśnięcia: 10 kwietnia 2017 r. 

„Bonusowe np.” „Bonusowe np.” „Bonusowe np.”    

……………………………… 
Imię i nazwisko 

 

Finaliści Finaliści Finaliści    
etapów rejonowych etapów rejonowych etapów rejonowych    

przedmiotowych przedmiotowych przedmiotowych    
konkursów kuratoryjnych:konkursów kuratoryjnych:konkursów kuratoryjnych:   

● Konkurs geograficzny 
– Aleksandra Dziuban kl. III,  
– Kamil Karaś kl. II, 

● Konkurs biblijny: 
– Dominik Hołda kl. III,  

● Konkurs informatyczny: 
– Kamil Karaś kl. II, 

● Konkurs j. polskiego 
– Karolina Niziołek kl. III, 

Pozostałe konkursyPozostałe konkursyPozostałe konkursy   

● „Papież Słowianin” - etap rejo-
nowy:  
– Anna Cygnar kl. I,  

– Julia Mikos kl. I, 

– Natalia Bąk kl. III,  

– Karolina Niziołek kl. III 

– Klaudia Rąpała kl. III, 

 


