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Kobiety, które zmieniły świat

Odważna niczym Joanna d’Arc, pewna siebie i zdecydowana jak Margaret Thatcher,
niezależna zupełnie tak, jak Coco Chanel – taka potrafi być tylko kobieta! 

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet z tej okazji przygotowałyśmy infografikę, której
bohaterkami są kobiety wybitne, silne i zdeterminowane w tym, co robiły przez całe swoje

życie. 

Joanna d’Arc – bohaterka narodowa. Mając zaledwie kilkanaście lat, stała się niekwestionowaną
bohaterką Francuzów, dowodząc armią i odnosząc kilka spektakularnych zwycięstw podczas wojny
stuletniej.

Lady Di  –  tragicznie  zmarła  Diana. Symbol  walki  z  bezduszną  dworską  etykietą  i  aktywna
działaczka charytatywna, podbiła nie tylko serca Brytyjczyków.

Emmeline Pankhurst – brytyjska działaczka społeczna. W 1903 r w Anglii Emmeline Pankhurst
postanowiła zainspirować kobiety z różnych warstw społecznych, aby zaangażowały się w zmianę
prawa zakazującego kobietom udziału w wyborach. Zapoczątkowała w ten sposób ruch sufrażystek.
Dzięki jej działaniom, w 1918 r. zmieniono prawo i kobiety mające ponad 30 lat mogły brać udział
w wyborach. Od 1928 r. mogły głosować wszystkie kobiety, które ukończyły 21 lat.

Maria Skłodowska-Curie – jedyna w historii kobieta z dwiema Nagrodami Nobla. Maria była
Polką i pochodziła z biednej rodziny. Z uporem studiowała nauki ścisłe na uniwersytecie w Paryżu.
Swoje  życie  poświęciła  badaniom,  które  dały  światu  możliwość  uleczania  poważnych  chorób.
Odkryła dwa pierwiastki: rad i polon. Pierwsza kobieta, której powierzono katedrę (prowadzenie
osobnej jednostki organizacyjnej uniwersytetu) na paryskiej Sorbonie. Otrzymała Nagrodę Nobla
w 1903 r. oraz w 1911 r. w dziedzinie nauk ścisłych.
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Coco Chanel – symbol elegancji i stylu. Coco Chanel stworzyła podwaliny współczesnej kobiecej
elegancji.  W 1926 r.  Coco zaprojektowała  klasyczną małą  czarną  sukienkę.  W 1930 r.  Chanel
włączyła spodnie do swojej damskiej kolekcji; wcześniej panie nosiły wyłącznie suknie i spódnice.
Koszula,  marynarka,  strój  kąpielowy,  moda  sportowa,  torebki  na  pasku  –  to  wszystko  panie
zawdzięczają projektom Coco Chanel. 

Jane Austen – mistrzyni powieści realistycznej. Jane Austen to brytyjska powieściopisarka, znana
z wnikliwego portretowana obyczajów angielskiej klasy średniej, często opatrzonych inteligentnym,
ironicznym  dowcipem.  Jane  Austen  jest  autorką  wielu  powieści  uznawanych  za  arcydzieła
nowoczesnej powieści realistycznej, między innymi Emmy, Dumy i uprzedzenia. Kiedy publikowała
swoją pierwszą książkę w 1811 r.,  nie mogła podpisać jej własnym nazwiskiem, gdyż uważano
wtedy, że kobietom nie wolno pracować i zarabiać pieniędzy.

Frida Kahlo – Viva la Vida! Frida zasłynęła wyrażaniem prawdziwej kobiety w malarstwie –
wolnej,  niezależnej  i  osobnej  od mężczyzny.  Otwarcie  sprzeciwiała się seksualizacji  kobiet.  Na
swoich płótnach z rozbrajającą szczerością pokazywała nie tylko kobiece, ale przede wszystkim
swoje własne niedoskonałości. 

Margaret Thatcher – brytyjska chemik, prawnik i polityk, premier Wielkiej Brytanii w latach
1979–  1990.  Stanowczość  w  stosunku  do  strajkujących  górników  oraz  do  państw  bloku
wschodniego spowodowała nadanie jej przydomku „Żelaznej Damy” (Iron Lady). Była najdłużej
urzędującym brytyjskim premierem w XX wieku. Jest także pierwszą kobietą, która w Wielkiej
Brytanii została wybrana na szefa partii rządzącej. 

Marylin Monroe – ikona pin-upu, symbol kobiecości. Była najczęściej  fotografowaną osobą.
Zaliczano ją  do grona najbardziej  znaczących Amerykanów w XX w. Była przedmiotem setek
książek, a także wielu filmów, oper czy piosenek.  Na przestrzeni lat Marylin Monroe stała się
marką samą w sobie. Jej wizerunek związany był z kampaniami reklamowymi.

Jest oczywiście wiele więcej mądrych i ważnych dla dziejów świata kobiet. Prezentacja zawiera
jedynie nieliczne reprezentantki płci pięknej, które na stałe zmieniły bieg historii.

Drogie Panie! I Wy możecie znaleźć się wśród tych szczególnych kobiet. Ale pamiętajcie, by
być zawsze sobą, bo już jesteście wyjątkowe!

„Mieć pół kilo biżuterii, kapelusze takich duże
I od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże.

Na bankietach, wernisażach pokazywać się codziennie (…)
Ekscentryczną być kobietą – przyjaciółki niech nie milkną,

Czas niech płynie w rytmie walca,
Dzień niech jedną będzie chwilką

Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny
Być kobietą w dobrym stylu,

Boże, daj [Wam]”

Tego wszystkiego życzy Wam zespół redakcji :)

Przygotowała: Hanna Zielińska                                                                                                        3



Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Święto  to  obchodzimy 14  marca.  Datę  tę  wybrano  nieprzypadkowo,  w  notacji  amerykańskiej
zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżoną wartością liczby Pi. Po raz pierwszy Dzień
Liczby Pi obchodzono w 1988 r. w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. Liczba Pi jest
liczbą niewymierną, co oznacza, że nie może być zapisana jako iloraz dwóch liczb całkowitych.
Określa stosunek długości okręgu (obwodu koła) do długości jego średnicy. Jej  rozwinięcie jest
nieskończone i nieokresowe. Liczba π jest stałą matematyczną pojawiającą się w wielu działach
matematyki i fizyki. W praktyce korzystamy z przybliżonej wartości 3,14.

Ciekawostki:
 Liczbę π nie da się zapisać za pomocą ułamka zwykłego.
 Pi nazywana jest ludolfiną na cześć Ludolpha van Ceulena, który obliczył jako pierwszy 35

miejsc po przecinku.
 W pierwszych 31 cyfrach po przecinku Pi nie ma zer. 
 W XIX wieku, William Shanks obliczył  ręcznie pierwsze 707 cyfr po przecinku, jednak

pomylił się po 527 miejscu.
 Istnieje wiele technik na zapamiętanie kolejnych cyfr liczby Pi. W wielu językach powstają

wierszyki, zdania czy piosenki. W języku polskim mamy następujący wiersze:

            Wierszyk pozwalający zapamiętać 32 cyfry składające się na liczbę Pi:

            Kto w mózg i głowę natłoczyć by chciał cyfer moc,
            Ażeby liczenie ludolfiny trudnej spamiętać móc,
            To nam zastąpić musi słówka te litery suma,
            Tak one trwalej się do pamięci wszystkie wsuną.

            Wierszyk pozwalający zapamiętać 9 cyfr liczby Pi po przecinku:

            Źle w mgle i snach bolejącym do wiedzy progu iść.
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Wróciliśmy do nauki stacjonarnej!

21 lutego szkoła ponownie zatętniła życiem, bowiem wszyscy uczniowie wrócili do jej murów.
Wraz z powrotem do stacjonarnego nauczania zakończyło się to zdalne. I choć nie wiemy, czy
sytuacja się nie zmieni, postanowiliśmy przeprowadzić ankietę wśród uczniów naszej szkoły

i ich rodziców, by móc podsumować ten trudny dla wszystkich okres. 

Czy ktoś jest zadowolony z nauczania zdalnego, a jeśli tak, to kto? Jakie wady zauważają
uczniowie, a jakie trudności dostrzegają rodzice? O te właśnie kwestie postanowiliśmy zapytać

społeczność szkolną. Zobaczcie, jakie otrzymaliśmy wyniki.

W ankiecie wzięło udział 117 uczniów. 

Jakie uczucia towarzyszyły ci/ przeważały podczas nauki zdalnej?

Na  to  pytanie  uczniowie  odpowiadali  różnie.  Większość  ankietowanych  czuła  się  samotnie
i zdecydowanie brakowało jej kontaktu ze znajomymi (choć dla niektórych było to zaletą). Często
uczniowie  wymieniali  także  nudę  i  smutek,  które  im  towarzyszyły.  Ale  nie  brakowało  też
pozytywnych  stron.  Ci  uczniowie,  którzy  zauważyli  zalety  tego  nauczania,  wymieniali  przede
wszystkim spokój i lepszą koncentrację na lekcjach. 

Co przeszkadzało ci podczas nauki online?

Aż 54,3% uczniów zaznaczyło, że brakowało im kontaktu z koleżankami/ kolegami. Wynika z tego,
że  to  relacje  międzyludzkie  są  najistotniejsze  dla  młodych  ludzi.  Nie  można  się  temu  dziwić,
przecież człowiek jest jednostką, która nie jest przyzwyczajona do życia w samotności. A to właśnie
w młodym wieku nawiązują się znajomości, tworzą przyjaźnie – być może na całe życie. 
Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią był brak motywacji w nauce (51,7%), na który miały
pewnie  wpływ  trudności  w  opanowaniu  materiału  (44,8%),  zwłaszcza  na  samym  początku
nauczania  online  w  2020  roku.  Czwartą  najczęściej  zaznaczaną  odpowiedzią  to  brak



bezpośredniego kontaktu z nauczycielem (37,1%). 

 
Jesteście ciekawi, co odpowiedzieli rodzice na nasze pytania? Sprawdźcie!

Udział w ankiecie wzięło 146 rodziców.

Co pani/pan uważa o zdalnym nauczania?

Tak naprawdę odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Rodzice, którzy postanowili podzielić się
swoim zdaniem, nie są zadowoleni z tej formy nauczania. Uważają ją za nieefektywną i to pod
każdym względem.  Zauważają  bowiem,  że  ich  dzieci  zdecydowanie  mniej  wyniosły  z  takiego
nauczania niż z nauczania stacjonarnego. Podkreślają brak motywacji i chęć do nauki. Twierdzą
również, że dzieci nie koncentrują się na lekcjach online tak jak w szkole. Ale ich odpowiedzi nie
wiążą się tylko z samą sferą nauczania. Bardzo często podkreślają, że przez nauczanie online dzieci
wyrobiły w sobie złe  nawyki,  np.  rozleniwienie,  spędzanie zbyt  dużo czasu przed komputerem
(nauka i gry komputerowe).
Wielu zwróciło uwagę na fakt, iż była to jedyna alternatywa nauczania w czasie pandemii i mimo,
że sam pomysł nie przypadł im do gustu, to podziwiają nauczycieli i uczniów, że podołali temu
trudnemu zadaniu. 
Rodzice, podobnie jak dzieci, ubolewają nad brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, co
ma zły wpływ na stan psychiczny i emocjonalny młodych ludzi.

Czy dostrzegł(a) pan/pani zalety nauczania zdalnego? Jeśli tak, to jakie? 

Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 82,5%, odpowiedziała, że nie widzi żadnych zalet.
Pozostali,  którzy  zaznaczyli,  że  takie  były,  wymienili  ochronę  przed  zarażeniem i  zachowanie
ciągłości nauczania.

Co sprawiało pani/pana dziecku największy problem podczas nauczania zdalnego? 

Na to  pytanie  można  podać  4  najczęściej  powtarzające  się  odpowiedzi.  Rodzice  wskazali,  że
największy  problem  ich  dzieciom  sprawiały:  brak  kontaktu  z  rówieśnikami  (74%),  problemy
z koncentracją (65,1%), brak motywacji i brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami (62,3%).
Rzadziej wskazywano na trudności z: opanowaniem materiału (35,6%), zaplanowaniem codziennej
nauki (25,3%) i radzeniem sobie ze stresem (19,2%). Chociaż te odpowiedzi też wyróżniają się na
tle innych.

Z wyników ankiety można zauważyć, że nauczanie online, według większości, było jedyną możliwą,
a zarazem trudną formą zdobywania wiedzy. Miejmy nadzieję, że ten etap jest już za nami i nie

będziemy musieli z niego korzystać. Teraz się cieszmy i doceńmy to, że możemy uczyć się w szkole. 



Jak zadbać o swój dobrostan?

Jak być osobą szczęśliwą? Czy w ogóle jest to możliwe? Co musimy zrobić, by poczuć
zadowolenie z naszego życia? 

Dobrostan  to  nic  innego  jak  poczucie  szczęścia,  pomyślności,  zadowolenia  ze  swojego  życia.
Ważne jest, aby myśleć pozytywnie o sobie i innych, wyznaczać sobie cele, do których z chęcią się
dąży. To spełnianie naszych marzeń motywuje nas do działań jeszcze bardziej. Wtedy czujemy, że
się realizujemy i zdobywamy pewność, że możemy osiągnąć wszystko. 
Jak jednak w dzisiejszym świecie zadbać o ten optymizm w naszym życiu? Poniżej znajdziecie
kilka cennych rad, wskazówek, które pomogą wam być szczęśliwym człowiekiem.

1. Buduj dobre relacje z nauczycielami, rodzicami, rówieśnikami.

2. Wierz w swoje możliwości. 

3. Bądź wdzięczny za każde dobre słowo, gest i czyn ze strony tych, którzy cię otaczają.

4. Doceniaj, a nie oceniaj siebie i innych.

5. Spotykaj się z tymi, którzy cię inspirują i motywują do działania.

6. Nie trać energii na to, na co nie masz wpływu.

7. Ciesz się z sukcesów swoich i innych.

8. Błędy traktuj jak wyzwanie i kolejny etap swojego rozwoju.

9. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów swoich działań. Bądź cierpliwy!

10. Bądź dobry dla siebie i innych.

11. Zadbaj o swój odpoczynek, chwilę dla siebie. Oddaj się swoim pasjom, zainteresowaniom.
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Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy  Dzień  Książki  i  Praw  Autorskich  jest  to
święto  ustanowione  przez  UNESCO.  Obchodzi  się  je
corocznie  od  23  kwietnia  1995r.  Obecnie  Światowy
Dzień Książki  i  Praw Autorskich celebrowany jest  na
całym globie. Głównym założeniem tego dnia była i jest
promocja  czytelnictwa  oraz  ochrona  własności
intelektualnej  (dóbr  związanych  z  twórczą
działalnością).  Wybrana  data  nie  jest  przypadkowa,
bowiem  w tym  dniu  zmarli  Miguel  de  Cervantes,
William Szekspir i historyk Inca Garcilaso de la Vega. 

W związku z sukcesem Światowego dnia Książki i Praw
Autorskich  UNESCO  postanowiło  stworzyć  tytuł
Światowej Stolicy Książki, który jako pierwsze miasto
otrzymał  Madryt.  Tytuł  Światowej  Stolicy  Książki
przyznawany  jest  co  roku  przez  UNESCO  jako
wyróżnienie  dla  najlepszego  przygotowanego  przez
dane  miasto  programu  promującego  książki
i czytelnictwo.

4. rzeźba z sześciu („Der moderne Buchdruck”)
w Berlinie, powstała z okazji Mistrzostw Świata 
2006 w Niemczech na pamiątkę Johannesa 
Gutenberga, wynalazcy druku 

Do komisji przyznającej tytuł Światowej Stolicy Książki UNESCO zaprosiło przedstawicieli 
z Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń 
i Instytucji Bibliotekarskich oraz Międzynarodowej 
Federacji Sprzedawców Książek. Uwzględnienie 
tych instytucji zapewnia, że wszystkie trzy największe 
grupy w branży księgarskiej mają wpływ na wybór 
Światowej Stolicy Książki.

Oprócz programu Światowej Stolicy Książki, 
UNESCO organizuje również inne inicjatywy 
promujące literaturę takie jak Miasto Literatury, 
które działa w ramach Sieci Kreatywnych Miast 
UNESCO. 
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Dlaczego warto czytać książki?

Dla wielu ludzi, nie tylko dla młodzieży, czytanie książek kojarzy się z nudnymi, objętościowo
grubymi lekturami, które nierzadko są napisane trudnym językiem. Dla wielu z nas książka

nie jest też źródłem wiedzy, bo tę możemy posiąść z internetu czy telewizji. A czas wolny
wolimy spędzić w bardziej atrakcyjny sposób. Tak zapewne mogłyby brzmieć odpowiedzi

niektórych osób, gdybyśmy postanowili zapytać o to, czy czytają książki, a jeśli nie, to
dlaczego.

My postanowiłyśmy przełamać stereotypy i podać wam kilka ciekawostek, dlaczego warto sięgnąć
po książki.

Czy wiesz, że …

nasze mózgi są jak… mięśnie, a dobra lektura to dla nich niezawodny sposób na umysłową
gimnastykę? Wielu z nas zdrowo się odżywia, uprawia sporty, wszystko po to, aby utrzymać ciało
w nienagannej formie. A co z naszymi mózgami? 
Aby  zachować  sprawność  umysłu,  musimy
dostarczać  mu regularną  dawkę  wyzwań,  a  tak  się
składa,  że  jedną  z  najlepszych  form  trenowania
mózgu jest czytanie książek. Wówczas aktywujemy
jednocześnie  wiele  obszarów  w  naszym  mózgu  –
części  odpowiedzialne  m.in.  za  widzenie  i  język.
Podczas  oglądania  filmów  biernie  przyswajamy
obrazy i dźwięki; czytanie wymaga od nas budowania
konkretnych obrazów w głowie. 

czytanie książek poprawia pamięć i koncentrację?
Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do
zapamiętania  –  imiona  bohaterów,  ich  charaktery,
motywacje,  historie,  związki  z  innymi  postaciami,
miejsca,  wątki  fabularne,  szczegóły.  W  trakcie
lektury  nieświadomie  przetwarzamy  sporą  ilość
informacji, a nasz pamięć pozostaje w dobrej formie.
W czasach gdy nie rozstajemy się z telefonem i naszą
uwagę rozpraszają liczne powiadomienia i wiadomości, książka to miła i wymagająca odmiana.
Zostając z książką sam na sam, koncentrujemy się tylko na tym, co czytamy.

czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca? Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie
stresu  aż  o  60%!  Co  ciekawe,  czytanie  książek  redukuje  stres:  o  68% bardziej  od  słuchania
muzyki, o 300% bardziej od wyjścia na spacer i aż o 600% bardziej od grania w gry komputerowe.

czytanie pomaga lepiej spać? Okazuje się, że zwyczaj czytania przed snem może mieć zbawienny
wpływ na jakość naszego snu. Oderwanie się od świecących ekranów pomaga się zrelaksować.
Takie wyciszenie sygnalizuje ciału, że pora na sen, co może nastąpić o wiele szybciej i pozwoli ci
się wyspać. Zamiast surfować po Internecie przed snem, sięgnij po dobrą książkę. Podziękujesz
sobie  następnego  dnia!  Człowiek  wyspany,  to  człowiek  szczęśliwy  –  chyba  nie  ma  lepszego
dowodu na to, że warto czytać książki ;)

Przygotowały: Dorota Cieślaczyk, Zofia Cieślaczyk                                                                       9



Nasza planeta – wspólne dobro!!!

Marzec  i  kwiecień  to  miesiące,  które  mają  wielkie  znaczenie  dla  naszej  planety.  Obchodzimy
bowiem m.in. Dzień Recyklingu, Dzień Wody, Dzień Ziemi. Warto podczas zbliżającej się wiosny
zadać sobie pytanie: Co ja osobiście mogę zrobić, by zadbać o otoczenie, w którym żyję? A tym
samym – co mogę zrobić dla naszej planety? Gdyż każdy z nas pragnie żyć na pięknej, czystej
planecie,  jednak  nie  wszyscy  wiemy,  jak  żyć,  żeby równocześnie  dbać  o  środowisko.  Poniżej
przedstawiamy rady – jak,  poprzez  swoje codzienne wybory i  decyzje możemy przeciwdziałać
ekologicznym problemom współczesnego świata.

1. Ogranicz zużycie prądu:

• Wyłącz z kontaktu urządzenia, których nie używasz.  
• Wyłączaj światło w pomieszczeniu, z którego wychodzisz. 

2. Oszczędzaj wodę:

• Wybieraj prysznic zamiast kąpieli w wannie. 
• Zakręcaj kran podczas mycia zębów czy zmywania naczyń. 
• Zbieraj w ogrodzie deszczówkę i podlewaj nią kwiaty. 

3. Nie kupuj jednorazowych opakowań i plastikowych reklamówek

• Zawsze, gdy wychodzisz na zakupy, bierz z domu torbę wielokrotnego użytku. Nie porwie 
się i będziesz miał świadomość, że robisz coś dobrego dla środowiska.

4. Segreguj śmieci

Obecnie segregacja śmieci jest obowiązkiem. Dlaczego warto się do nich stosować? Recykling 
sprawia, że surowce wracają do użycia. Ponadto obniżamy koszty związane z wysypiskami śmieci. 
Wystarczy zapamiętać kolory, którymi są oznaczone kosze i wyrzucać tam przeznaczone odpady. 
Oznaczenie kolorów:

• niebieski – papier, 
• zielony – szkło, 
• żółty – tworzywa sztuczne i metale, 
• brązowy – bioodpady, 
• czarny – zmieszane odpady. 
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Już Już terazteraz wyczekuj ogłoszenia  wyczekuj ogłoszenia 
konkursu  polonistyczno-konkursu  polonistyczno-

fotograficznego „Żywa okładka fotograficznego „Żywa okładka 
książki” organizowanego przez książki” organizowanego przez 

polonistę we współpracy z polonistę we współpracy z 
biblioteką szkolną.biblioteką szkolną.

Idealny dla osób, które lubią Idealny dla osób, które lubią 
czytać i pasjonują się czytać i pasjonują się 

fotografią!!!fotografią!!!

PODARUJ KSIĄŻKĘ PODARUJ KSIĄŻKĘ 
BIBLIOTECE!!!BIBLIOTECE!!!

Jeżeli przeczytałeś lektury lub książki, Jeżeli przeczytałeś lektury lub książki, 
które – twoim zdaniem – warto polecić które – twoim zdaniem – warto polecić 
innym, nie czekaj! Przekaż je bibliotece innym, nie czekaj! Przekaż je bibliotece 

szkolnej, by mogły posłużyć innym szkolnej, by mogły posłużyć innym 
czytelnikom.czytelnikom.

„„Historia pewnego wyrazu...” - Historia pewnego wyrazu...” - 
konkurs literackikonkurs literacki

Lubisz pisać, tworzyć nowe historie i Lubisz pisać, tworzyć nowe historie i 
opowiadania? Weź udział w konkursie!opowiadania? Weź udział w konkursie!
Stwórz wiersz, baśń lub opowiadanie, w Stwórz wiersz, baśń lub opowiadanie, w 

których umieścisz wybrany związek których umieścisz wybrany związek 
frazeologiczny i wyjaśnisz jego frazeologiczny i wyjaśnisz jego 

pochodzenie. Na Twoją pracę czekamy pochodzenie. Na Twoją pracę czekamy 
do 11.03.2022r.do 11.03.2022r.

Swoją wypowiedź przekaż jednej z pań: Swoją wypowiedź przekaż jednej z pań: 
Katarzynie Wiatrowskiej, Michalinie Katarzynie Wiatrowskiej, Michalinie 

Płóciennik lub Sylwii Malinskiej. Płóciennik lub Sylwii Malinskiej. 

Prawidłowe odpowiedzi do Prawidłowe odpowiedzi do 
zagadek ukazanych w pierwszym zagadek ukazanych w pierwszym 
numerze gazetki przekazał Kornel numerze gazetki przekazał Kornel 

Grzywarczyk z klasy 4b. Grzywarczyk z klasy 4b. 
Zwycięzcy gratulujemy!Zwycięzcy gratulujemy!

Otwórzmy swoje serca i okażmy Otwórzmy swoje serca i okażmy 
dobroć naszym sąsiadom.dobroć naszym sąsiadom.

Cały czas w naszej szkole trwa zbiórka Cały czas w naszej szkole trwa zbiórka 
środków medycznych. Można je środków medycznych. Można je 

zostawić w holu szkoły.zostawić w holu szkoły.

Konkurs poetyckiKonkurs poetycki

Lubisz słowa, lubisz się nimi bawić? Lubisz słowa, lubisz się nimi bawić? 
Rozwiń swoją wyobraźnię, a może Rozwiń swoją wyobraźnię, a może 
nagroda przypadnie właśnie Tobie. nagroda przypadnie właśnie Tobie. 

Napisz wiersz o dowolnej tematyce i Napisz wiersz o dowolnej tematyce i 
prześlij na adres e-mail prześlij na adres e-mail 

katarzyna.wiatrowska86@gmail.comkatarzyna.wiatrowska86@gmail.com
Więcej informacji na stronie Więcej informacji na stronie 

internetowej szkołyinternetowej szkoły

mailto:katarzyna.wiatrowska86@gmail.com


Święta nietypowe i ważne dni

Marzec Kwiecień

3 Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 1 Prima aprilis

5 Ogólnopolski Dzień Dentysty 2 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

6 Europejski Dzień Logopedy 6 Światowy Dzień Sportu

8 Dzień Kobiet 7 Światowy Dzień Zdrowia

10 Dzień Mężczyzn 10 Dzień Rodzeństwa

14 Dzień Liczby Pi 14-19 przerwa świąteczna

18 Światowy Dzień Recyklingu 22 Dzień Ziemi

21 Powitanie Wiosny 23 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

22 Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony
Bałtyku

29 Międzynarodowy Dzień Tańca

27 Międzynarodowy Dzień Teatru

Najbliższe akcje Samorządu Uczniowskiego

21 III – Pierwszy dzień wiosny połączony ze Światowym Dniem Zespołu Downa – happening
na korytarzach, uczniowie i nauczyciele zakładają w tym dniu dwie różne skarpetki,

uczniowie przygotowują gazetkę

d0 30 III – konkurs na najciekawsze/ zabawniejsze zdjęcie przedstawiające wszystkich
przyjaciół kolegów w ramach Dnia Szalonego Fotografa

1 IV – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – gazetka okolicznościowa, happening,
uczniowie i nauczyciele mają w tym dniu niebieski element ubioru

13 IV – Wielkanoc – gazetka okolicznościowa

do 29 IV – Święto Konstytucji 3 Maja – konkurs międzyklasowy „Kodeks Małego Patrioty” -
gazetka okolicznościowa
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	2. Oszczędzaj wodę:

