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                                        MARZEC, KWIECIEŃ 2017 R.                                                                                                      

Miesiąc marzec tak się maże 

jak niegrzeczne dzieci. 

To kroplami deszczu kapie 

to znów słońcem świeci.  I. Suchorzewska 

Kwiecień drzewa przystroił 

w barwne kwiaty i zieleń. 

Po ogrodach, po sadach 

grają ptasie kapele. W. Domeradzki 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

W numerze: 
 
*Tak jak w każdej gazecie,                          
o polityce się dowiecie; 
 
*Matematyka dla gimnazjalisty             
i dla smyka; 
 
*Dowiecie się też stąd, jak 
ważny jest PRRRĄD; 
 
*Nasze małe przedszkolaki                         
i zerówiaki, to  fajne dzieciaki; 
 
*Pani Pałka chce przekazać,               
że   o  ZIEMIĘ trzeba dbać; 
 
*Co  robić, by  zdrowym być? 
Dużo się uczyć! ;) 
 
*Wkrótce wielkie urodziny               
-100 lat obchodzimy; 
 
*Rady trzy na majowe dni: 
 
1.Rowery, nie komputery! 

 

2.O szkole zapominamy,                     

bo tydzień wolnego mamy! 

 

3. Koniecznie, bawcie się 

bezpiecznie! 

 

WITAMY WIOSENNIE NASZYCH CZYTELNIKÓW! 
 

 
 

Czekaliśmy z utęsknieniem na powrót wiosny.                   

21 marca przywitaliśmy ją w szkole godnie                           

i z honorami. Były konkursy, zabawy, 

wycieczki, ogniska… Tymczasem wiosenka 

zawitała na krótko i zapomniała o swoich 

obowiązkach. 

Zamiast słońca, dała deszcze,                              
żeby tego było mało… jeszcze: 
-temperatury pomyliła; 
-słońce w chmurach zgubiła; 
-zamiast w zieleni, w szarościach się mieni; 
-daje burze i kałuże; 
-zamiast piękna i radości,                                  
dzieciom  z Jasienicy dostarcza złości! 
 

Gdy taka brzydka pogoda, chyba    

nie będzie Wam na przejrzenie 

SZKOLNEJ 8 czasu szkoda?  Redakcja ☺ 
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11  marca obchodzi się w Polsce Święto, które ma na celu wyrażenie              

uznania   wszystkim    Sołtysom,   czyli  przedstawicielom lokalnych  społeczności. 
Na pytania naszych uczniów odpowiedział Sołtys Jasienicy-Pan Sebastian Białek.  
 

 -Kiedy zdecydował się Pan startować w wyborach na urząd  sołtysa? 

 -Na początku 2015 roku. 

 

-Czy myślał Pan o tym, aby porzucić ten urząd? 

-Nigdy nie myślałem o porzuceniu urzędu sołtysa, zdecydowałem się pełnić ten urząd gdyż zauważyłem ogrom 

potrzeb z jakimi borykają się mieszkańcy, a pracując w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu jest mi łatwiej im 

pomagać w jakikolwiek sposób, oczywiście w granicach moich możliwości.  

 

-Czy w związku z pełnioną  funkcją, przybyło Panu obowiązków? 

- Niewątpliwie tak, urząd sołtysa to nie tylko np. roznoszenie i przyjmowanie podatków, ale przede wszystkim 

słuchanie mieszkańców ich zastrzeżeń, pomysłów, problemów z jakimi borykają się na co dzień, jest to 

niewątpliwie ogrom pracy społecznej, w której uczestniczą również mieszkańcy. 

 

-Czy wie Pan, kiedy jest i jak się obchodzi Dzień Sołtysa? 

-Dzień sołtysa obchodzony jest oczywiście 11 marca. W tym roku z okazji Dnia Sołtysa odbyło się spotkanie 

okolicznościowe Burmistrza Tłuszcza Pana Pawła Bednarczyka ze wszystkimi sołtysami gminy Tłuszcz. 

 

-Jak Pan odnosi się do pojęcia „władzy absolutnej”?  

-Z dużym dystansem podchodzę do pojęcia „władza absolutna”. Jest to dla mnie przestarzała forma rządów 

występująca przede wszystkim w czasach starożytnych. Żyjemy w XXI wieku w demokratycznym kraju, który 

w swojej historii wiele już przeszedł i lepiej by było, żeby w naszym kraju władza absolutna nie obowiązywała. 

 

-Czy uważa Pan, że zrobił Pan dużo, czy mało dla Jasienicy i jak dużo można jeszcze zrobić? 

 -Ponieważ, nie posiadam wyodrębnionych środków w budżecie Gminy Tłuszcz, nie mam możliwości 

planowania i przeznaczania środków na konkretne inwestycje w naszej miejscowości. Mogę natomiast zgłaszać 
potrzeby mieszkańców do burmistrza i do radnych z naszej miejscowości, którzy decydują o wydatkowaniu 

środków budżetu naszej gminy. Jako sołtys dla Jasienicy staram się robić jak najwięcej, oczywiście                                    

w granicach moich możliwości. W większości jest to praca społeczna wraz z innymi mieszkańcami. Na obecną 
chwilę uważam, że zrobiono bardzo wiele, ale można zrobić jeszcze więcej. 

 

-Czy zaplanował Pan jakieś inwestycje w tym roku? 

- Jak wspominałem już wcześniej planować inwestycje mogą nasi radni lub burmistrz naszej gminy. Jednak co 

roku dla naszej miejscowości z budżetu gminy wyodrębnione zostają środki na tzw. Fundusz Sołecki.                            

Na specjalnie zwołanym zebraniu, mieszkańcy danej miejscowości głosują na co zostanie przeznaczony 

fundusz sołecki. W tym roku wspomniany fundusz jest przeznaczony m.in. na zakup sprzętu dla straży 

pożarnej, dofinansowanie pikniku rodzinnego, doposażenie i remonty na placach zabaw w Jasienicy. 

 

-Czy rozważa Pan start w kolejnych wyborach? 

-Nie myślałem jeszcze o kolejnych wyborach, skupiam się na bieżących sprawach i potrzebach mieszkańców. 

 

Jak Pan odnosi się do głosów krytycznych o swojej pracy na rzecz Jasienicy? 

-Jeszcze nie słyszałem osobiście od nikogo głosów krytycznych o mojej pracy na rzecz Jasienicy.                               

Jeśli ktoś uważa to zapraszam, spróbujemy rozwiązać każdy problem. 

 
-Co chciałby Pan przekazać  osobom z młodszego pokolenia, które również chciałyby zostać politykami? 
-Osobom z młodszego pokolenia mogę tylko przekazać, że pełnienie urzędu sołtysa to ogrom pracy społecznej, 

w którą niejednokrotnie trzeba się angażować. Niemniej jednak uważam, że w polityce czy to lokalnej                   

czy ogólnopolskiej potrzebni są również ludzie młodzi, którzy potrafią nowy spojrzeniem dostrzec wiele 

nowych rozwiązań za szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim, mają ciekawe nowe pomysły, które również 
należy wziąć pod uwagę. Zachęcam do działania.                         Dziękujemy za wywiad.     /-/Redakcja 
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                            …pi razy drzwi,  pi razy oko… 

 

                                                                                                                             

-Czy mogłaby Pani wyjaśnić młodszym czytelnikom, co to jest liczba PI?                                                      

- Liczba PI jest stosunkiem długości obwodu okręgu do długości jego średnicy i w przybliżeniu wynosi 3.14. Nie ma 

znaczenia czy to będzie mały czy baaaardzo duży okrąg – zawsze wynik wyniesie  w przybliżeniu 3.14. Możecie to 

sami sprawdzić w domu mierząc np. długość obwodu dna szklanki  i wynik dzieląc przez długość średnicy dna 

szklanki. Możecie wykorzystać również koło od roweru, płyty kompaktowe czy monety. Ważne abyście pomiarów 

dokonali bardzo dokładnie. Grecy już w III w. P. n. e. obliczyli, że stosunek długości obwodu do długości średnicy 

koła jest liczbą mniejszą od 31/3, ale większą od 3 10/71. W XVIII wieku wykazano, że liczba ta jest niewymierna. 

Liczba PI (π) znana jest też, jako ludolfina – na cześć Ludolfa van Ceulena, który obliczył wartość liczby π do 35 

miejsca po przecinku.  

 - Czy często używa Pani tej liczby ?                                                                                                           

-  Liczby π używam głównie na lekcjach geometrii w zadaniach dotyczących koła  i okręgu.  

- Czy uważa Pani, że liczba PI jest potrzebna w matematyce?                                                                             

- Oczywiście, że tak. Gdyby  była nieważna  i niepotrzebna z całą pewnością nie miałaby swojego święta. 

- Dlaczego zdecydowała się Pani zostać nauczycielem matematyki?                                                      

- Zawsze, odkąd pamiętam, chciałam zostać nauczycielem. A dlaczego akurat matematyka? Bo ją lubię! 

-Czy matematyka to Pani pasja, czy raczej traktuje ją Pani tylko, jako pracę?                                                      

- Po prostu lubię matematykę!  Czy jest moją pasją? To zależy, co przez to rozumiesz? Nie siedzę całymi dniami nad 

zadaniami, nie zapominam z jej powodu o całym świecie, nie uważam żeby musiała wypełniać całe moje życie.            

Ale w pracy staram się, aby uczniowie zrozumieli, że jest bardzo ważna dziedziną, potrzebną  w dalszej edukacji. 

- Co chciałaby Pani robić zawodowo oprócz bycia nauczycielem?                                                                              

- Czasem myślę, że chciałabym pracować w bibliotece, takiej cichej, spokojnej bibliotece… takie myśli 

dopadają mnie szczególnie po dyżurze na długiej przerwie. 

- Jak Pani uważa czy uczniowie lubią matematykę czy raczej nie?                                                                            

- Jedni lubią, inni nie, to tak, jak z każdym przedmiotem w szkole.                                                                                                                     

-Jak Pani uczyła się matematyki w szkole podstawowej i w późniejszej edukacji?                                               

- Jako dziecko lubiłam uczyć się matematyki, bo nie wymagało to ode mnie wkuwania na pamięć – wystarczyło 

zrozumieć. Rozwiązując zadania z matmy mogłam jednocześnie słuchać muzyki. Taki numer nie przechodził, gdy 

uczyłam się dat  z historii czy z języka obcego. Rozwiązywanie zadań z matematyki sprawiało mi przyjemność, 

czego nie mogę powiedzieć o nauce dat z historii czy słówek  z niemieckiego (te ostatnie były zgrozą mego życia).  

 

Wywiad z paniami Ewą Wysocką i Barbarą Siry z okazji DNIA LICZBY PI (π),                   

i DNIA MATEMATYKI.  Liczba  pi świętowała 14 marca,  a   matematyka 27 marca. 

Wywiad z Panią Ewą przeprowadził Maciek Bielski, uczeń klasy V.                
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 -Czy mogłaby Pani wyjaśnić co to jest liczba PI?                                                                                       
- Liczba PI to pewna stała liczba w matematyce mająca wartość 3, 141592…, niestety wartość nieskończoną. 
Nazywana jest także „ludolfiną” na cześć matematyka Ludolfa van Ceulena, który jako pierwszy obliczył 
wartość liczby PI z dokładnością do 35 miejsca po przecinku. 

- Czy często używa Pani liczby PI?                                                                                                                        
- Liczba PI pojawia się na lekcjach matematyki, przy omówieniu tematów związanych                       

z polem i obwodem koła, czy objętością figur obrotowych.  

- Czy uważa Pani, że liczba PI jest potrzebna w matematyce?                                                                           
- Liczba PI jest potrzebna w matematyce wszędzie tam, gdzie wykonujemy obliczenia związane z okręgiem, 
kołem, występuje we wzorach na pole czy objętość, figur obrotowych. 

- Dlaczego zdecydowała się Pani zostać nauczycielem matematyki?                                                    
- Nauczycielem matematyki chciałam być zawsze. Lubię pracę z dziećmi, cieszy mnie fakt,  
że mogę w przystępny sposób pokazać uczniom, że matematyka nie jest taka trudna jak się mówi.  
Zrozumienie jej przynosi wiele satysfakcji zarówno uczniom jak i mnie. 

- Czy matematyka to pasja, czy raczej traktuje ją Pani tylko, jako pracę?                                                              
- Pasją dla mnie jest pokazywanie uczniom, że tak naprawdę matematykę stosujemy 
często,  może nawet nieświadomie np.: robiąc zakupy w sklepie, układając klocki, dzieląc 
tabliczkę czekolady między kilka osób.  

- Co chciałaby Pani robić zawodowo oprócz bycia nauczycielem?                                                                   
- Lubię swoją pracę, jako nauczyciel, nie chciałabym jej zmieniać.  

- Jak Pani uważa czy uczniowie lubią matematykę czy raczej nie?                                                                      
- Matematykę lubią uczniowie, którzy ją rozumieją,  tak samo jak inne przedmioty. Żeby ją rozumieć trzeba 
chcieć się jej nauczyć. Jednym przychodzi  to łatwiej,  innym trudniej, ale nie jest to niemożliwe.                              
Oczywiście trzeba poświęcić trochę czasu, żeby się jej nauczyć. 

- Jak Pani uczyła się matematyki w szkole podstawowej i w późniejszej edukacji?                                             
-Matematyka  nie sprawiała mi kłopotu. Lubiłam się jej uczyć. 

 

 

 

 

 

  

 

Liczba π z dokładnością do 200 miejsc po przecinku: 

π ≈ 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 
06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 
08128 48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196. 

Na pytania Maćka odpowiedziała również Pani Basia Siry. 
 

- Dlaczego jadący pociąg stuka kołami? 

- ??? 

- A jaki jest wzór na obwód koła? 

- 2 * PI * r 

- A ile to jest PI? 

- 3 z hakiem 

- No i właśnie ten hak stuka 

 

 ☺ Pani Ewa do Pani Basi: 

- Zmieniłam numer telefonu. Jest łatwy, zapamiętaj. 

Trzy ostatnie cyfry są takie jak w starym numerze. 

 Zmienionych jest pierwszych 6. Trzecia cyfra jest 
trzykrotnością pierwszej. 

 Czwarta i szósta są takie same.             

 Druga jest większa o jeden od piątej.                            

Suma sześciu cyfr to 23, a iloczyn to 2160. 

- W porządku, zapamiętałam. 256 343. 

- Zgadza się. Nie zapomnisz? 

- Skądże. To kwadrat 16 i sześcian 7. 

 

 

Prawdziwy matematyk myśli A, mówi B,                    

pisze C, które wygląda jak D, jest przekonany,                                

że powiedział E, a powinno być F. 
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☺                                                                                                                                                                       

W przedszkolu pani pyta dzieci:  

- Ile jest 2+1?  

- Trzy! - pierwszy krzyczy Jaś.  

- Doskonale  - chwali pani                                                                                                                                       - w n                                       

- Dostaniesz 3 cukierki.  

- Szkoda, że nie powiedziałem                                                                                                                                                         

pięć - wzdycha po cichu Jaś. 

 

 

 

 ☺ 
Jasiu chwali się koledze: 

- Wiesz, na urodziny dostałem                                                                                                                                                                   

od rodziców rowerek i trąbkę. 

- A z czego cieszysz się bardziej? 

- Yyy... Chyba z trąbki. 

- A dlaczego? 

- Bo tata daje mi codziennie 50 zł,                                                                                                                                                              

żebym przestał grać. 

 

 

                  

 

 

☺ 
- Jasiu, znasz liczby? 

- Znam, tato mnie nauczył! 

- To powiedz, co jest po 6? 

- Siedem. 

- Świetnie, a po 7? 

- Osiem. 

-Brawo, super cię tato nauczył,                                                                                                                                                                         

a po dziesięciu? 

- Walet!

*Macie już po 3, 4 latka,  więcej niż 1000 dni i zapewne nieraz  słyszeliście                                                     

słowo MATEMATYKA! Co to jest? 

- Ja słyszałem...na matematyce się uczy liter (Oliwier)                                      

*Czy zgadzacie się z tym?  

- Taaaak, nieeee.... (razem) 

* Tu od razu poprawiam, matematyka to nie jest nauka o literach,                                           

ale  o cyfrach   czyli o takich znakach, które mówią nam o jakiejś liczbie. 

*Teraz zastanówcie się... co to jest ta matematyka? Kto ma jakiś pomysł... 

- Cyferki (Julia K) 

* A co robi się z cyframi? 

- Pisze (Oliwier) 

* A po co się je pisze?  

- Żeby do kogoś napisać (Maciek B) 

- Na matematyce dzieci się uczą (Franek S.) 

* Ale czego uczą się dzieci? 

- (…)  

Popatrzcie: mamy tutaj 2 czerwone kółka i dołożę do nich jeszcze                                  

2 niebieskie,  ile to będzie? Policzmy... 

- Jeden, dwa, trzy … cztery! (Maja W) 

* Pięknie, więc na matematyce uczymy się liczyć. A co można policzyć? 

- Pieniążki (Oskar)                         

- Pluszaki (Adam B) 

- Puzzle (Lenka) 

- Ryby (Franio S.) 

* Tutaj mi ktoś podpowiada, że babcia ma dużo lat... 

- CZTERDZIESIĄT SIEDEM... (imię do wiadomości redakcji) ☺ 

- A moja też ma siedem... (Maja P.) 

* Oooo, to co można jeszcze policzyć? 

- Ile ktoś ma lat (Maciek B) 

* Tak, a wy ile macie lat? Policzmy na paluszkach... 

- Jeden, dwa, trzy … (razem) 

- Ale ja mam dużo lat, ja mam już cztery lata, cztery! (Maciek B) 

* Tak matematyka jest bardzo ważna. A czy świat mógłby bez niej istnieć? 

- Taaak! Nieeee! (razem) 

* To gdzie   możemy jeszcze spotkać się z matematyką? 

- W sklepie! (Zosia)                                   - W pracy! (Maciek) 

- Żeby zarabiać pieniążki! (Maja W)      - Na nowy domek! (Maciek) 

- Albo na wakacje! (Lenka)                    - Albo na nowy rower! (Maciek) 

* Matematyka to nie tylko pieniądze, to wiele różnych dziedzin.                                                                                        

Gdy chcemy do kogoś zadzwonić, to potrzebna nam jest matematyka? 

- Taaaak (razem) 

* To co trzeba zrobić jak chcemy do kogoś zadzwonić? 

- Trzeba wybrać numer! (Maja W) 

* No właśnie, numer telefoniczny to też matematyka! Trzeba znać                         

i   wybrać cyferki  w  odpowiedniej kolejności. Tak więc sami widzicie,                     

że bez matematyki trudno by było nam żyć.  

- Bo matematyka jest bardzo ważna! (Lena)  

Lekcję matematyki poprowadziła Pani Małgosia, wych. najmłodszej grupy. 
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15 marca zmarł Wojciech Młynarski,                       
polski poeta, reżyser wykonawca piosenki 

autorskiej, satyryk, artysta kabaretowy, 

tłumacz, autor tekstów piosenek,                     

członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

   Zapamiętajmy Jego mądre słowa: 
 
 „Róbmy swoje” 

„Dla mnie robić swoje, to po prostu porządnie 

robić coś, co się umie” 

„Autor satyryczny niech tworzy porządną satyrę,           

a nie komercyjną. A szewc niech robi dobre buty!” 

„Pewnie czyjś ciepły gest znaczy i wart więcej jest 

niż aplauz olbrzymich sal” 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_M%C5%82ynarski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina dla Ziemi to akcja stworzona przez 

Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) 

odbywająca się w ostatnią sobotę marca, 

począwszy od 2007 roku.  

W tym roku 25 marca obchodziliśmy                      

10 rocznicę tej akcji.  W większości domów 

naszych uczniów między 20:30 a 21:30 zgasło 

światło.  Ten symboliczny gest miał na celu, by 

mieszkańcy naszej planety   zastanowili  się 

nad zachodzącymi zmianami klimatu i nad tym, 

jak można ją chronić.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy 

przystąpiła do  programu   „Planeta Energii”.       
W tym ogólnopolskim konkursie, którego celem 

było propagowanie poprawnych zachowań         

oraz bezpiecznego korzystania   z urządzeń 
elektrycznych. wzięła udział klasa Ib.            

Odbyły się 3 zajęcia lekcyjne o prądzie.              

Mali uczniowie wykonali proste obwody 

elektryczne. Dzieciom bardzo spodobała się 
lekcja w Izbie Pamięci, eksponaty, lampy 

naftowe, żelazka ... „trudne  było życie bez 

prądu… stwierdziły jednomyślnie. 

W ramach konkursu uczniowie wykonali prace 

plastyczne-ostrzeżenia na Dzień Bezpiecznego 

Internetu. 

Pierwszoklasiści przygotowali również teatrzyk                                 

w 4 scenach „Elektroludek”. 

Odbyło się także spotkanie z elektrykiem.            

Pan Witek dużo opowiadał o swojej pracy,                   

o bezpieczeństwie i odpowiadał na mnóstwo 

pytań pierwszoklasistów i uczniów klasy III a. 

                                      
                                              /-/Mirosława Zdziennicka 
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                    Nagrodzone prace 

 

 

W ramach projektu „Planeta Energii” odbył się  konkurs plastyczny „Prąd w naszym życiu”.              
Przystąpili do niego uczniowie klasy Ib i III a. 

Oto zwycięzcy:  I miejsce - Wojciech Golec (III a)     oraz   Izabella Budek (I b) 
                          II miejsce - Zofia Dębińska (I b)         oraz   Julia Stępień (III a) 
                         III miejsce - Szymon Zwierz (III a) 
                     Wyróżnienie - Amelia Kowalska (I b) 
Nasi Mali Artyści otrzymali nagrody.  Gratulacje!                                                               /-/ M. Zdziennicka 
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             WYJĄTKOWE, MĄDRE, SŁODZIAKI      

           

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 WARSZTATY WIELKANOCNE Z RODZICAMI 

                           

ZABAWA W TEATR czyli TEATR I ZABAWA  

      Nasze przedszkolaki wzięły udział                            

w XII Powiatowym Przeglądzie Małych Form 

Teatralnych zorganizowanym w Przedszkolu 

Samorządowym „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu.  

   W atmosferze zabawy, radości i dzielenia się 

doświadczeniami można było podziwiać występy 

małych artystów. Ich pomysłowość, kreatywność 

i wrażliwość zachwyciła i małych  i dużych. 

Jednym słowem, na scenie, bohaterowie wierszy 

Juliana Tuwima przenieśli nas w dziecięcy świat      

i dostarczyli widzom wielu niezapomnianych 

wrażeń. BRAWO !                                    /M. Staniszewska/ 
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To nie są Przyjaciele ze Stumilowego Lasu, 
ale Przyjaciele z Zerówkowej Ławki! 
Wszyscy Oni kochają Kubusia Puchatka.               
Dzieci z oddziałów 0a i 0b   godnie uczciły            

Międzynarodowy  Dzień Kubusia Puchatka.  
Wcieliły się w swoich ulubionych bohaterów: 
Kubusia, Króliczka, Tygryska, Prosiaczka, 

Kłapouchego.  W tym dniu nie zabrakło   miodku, 

bajek i zabawy.                                          /-/ Wychowawcy grup 0 

                                                                                                     

… 

Ale frajda! 

„Zerówiaki” z Jasienicy opanowały Kolorado!  
Przemierzały labirynty  rur,  zjeżdżały, skakały, 
strzelały, hałasowały, jeździły, rzucały i łapały,                     
biegały, trafiały, nawet troszkę rozrabiały…                                                         
Ich Panie zaś spokojnie na to patrzyły  i  super 
zabawy zazdrościły ☺                      /-/Obserwator  ;) 
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                                                                     Zdrowie, to też śmiech! 

  
Dzień Ziemi to doroczne święto 

naszej planety obchodzone 22 kwietnia.  

Jest najważniejszym i najbardziej znanym 

świętem ekologicznym obchodzonym  na 

świecie od 1970 r. W Polsce obchody     

Dnia Ziemi zostały zainicjowane  

w 1990 roku. Towarzyszą mu marsze, akcje 

sprzątania terenów zielonych oraz pikniki. 

Nadrzędnym celem celebrowania Dnia 

Ziemi jest zwrócenie uwagi  

na piękno naszej planety, ogrom jej zasobów 

oraz konieczność ich ochrony dla wspólnego 

dobra wszystkich mieszkańców Ziemi. 

Podczas tegorocznych obchodów Dnia 

Ziemi szczególną uwagę poświęca się 
segregacjiaodpadów i recyklingowi.  

Co my możemy podarować Ziemi   
w prezencie z okazji jej święta?                
Każdy z nas powinien segregować w domu 

odpady, dzięki czemu powierzchnia 

wysypisk na naszej planecie się zmniejszy,  

a posegregowane odpady będzie można 

powtórnie wykorzystać i przetworzyć na 

nowe rzeczy. Dzięki segregowaniu 

odpadów: zmniejszamy ilość i wielkość 
wysypisk, oszczędzamy surowce naturalne, 

ograniczamy zanieczyszczenia wód, lasów, 

gleby i powietrza. To najpiękniejszy 

prezent, jaki możemy dać naszej planecie.

                                                                                                                                /-/Marlena Pałka 

ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI 

30 kwietnia to Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Celem inicjatywy jest 
przekonanie rodziców i opiekunów dzieci, że rezygnacja z przemocy i kar fizycznych, to jeden 
z niezbędnych warunków pomyślnego rozwoju dziecka. 

„Ma dziecko przyszłość, ale i ma przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspomnienia, 
wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań. Nie inaczej niż my,                 
pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje – i błądzi, gdy nie wie.                  
Rozważnie ufa i wątpi.” 

      DZIEŃ   ZDROWIA 
 

Uczniowie klas 
pierwszych na długo 
zapamiętają lekcję                   

z Panią Hanią,                
szkolną pielęgniarką. 

 
Zdrowie  to  skarb! 
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JUBILEUSZ 
STULECIA 
SZKOŁY 

 
„Przeszłość to przecież nic innego,                    

jak przyszłość, którą minęliśmy po drodze”          
                                                                   W. Malicki 
 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, 

absolwentów, uczniów i sympatyków 

naszej placówki do udziału                                             

w UROCZYSTOŚCI  STULECIA  SZKOŁY. 

 Odbędzie się ona 2 czerwca 2017r. 

Chcemy, by ta uroczystość zatrzymała                  

w pamięci zebranych wspomnienia            

z przeszłości oraz dostarczyła wielu 

wzruszeń.  
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To był świat, w zupełnie starym stylu… 

  
       Zdjęcia dawnej Jasienicy 
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Do Jubileuszu przygotowuje się grupa projektowa z informatyki: Michał, Antek, Adam, Daniel i Igor 

Wirtualny spacer po szkole, to temat jaki 

podjęli gimnazjaliści. Nie jest to łatwa praca, ale 

chłopcy z pewnością dadzą radę! 

Chłopcy nagrali  również krótki 
spot reklamowy. Chcemy znaleźć 
się w wybranej 100 szkół,                
które od września będą 
realizowały ogólnopolski program 
edukacyjny #SuperKoderzy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programowanie 

w 

Logomocji. 

Scratchu 

i Baltie, 

to dla nas 

pestka! ☺ 

 

 
 

 

Nasza stara pracownia komputerowa jest teraz NOWA!  Są pomalowane ściany, położona nowa podłoga            

i co najważniejsze są nowiutkie KOMPUTERY! 

Zawdzięczamy te zmiany: RADZIE RODZICÓW, PANU BURMISTRZOWI, PANU RADNEMU 
BOGDANOWI JUSIŃSKIEMU,  PANU RADNEMU ADAMOWI KISIELOWI  I  PANI DYREKTOR.                      
                                                                                                                                   Wdzięczni uczniowie  ☺ 

 



 14 

Za kilkadziesiąt lat chciałabym 

jeździć rowerem. Gotować pyszne 

posiłki dla mojego męża. Być 
zdrowa,  żebym miała zdrowe 

kości. Mieć dużo zębów oraz 

chciałabym w ogóle  nie chorować. 
Chciałabym chodzić na spacery          

z moimi wnukami. Mieć dużo 

pieniędzy,  piękny dom i duży 

ogródek. I na pewno kiedyś bym 

chciała umrzeć. 
                                                                                                    

Kinga  (10 lat) 

Za kilkadziesiąt lat będę aktywną 
staruszką, będę prowadziła swoją 
restaurację. Zamieszkam w małym 

domku z pięknym ogrodem.                

W moim ogrodzie będę pisała 

wiersze i sadziła owoce i warzywa. 

Będę też opiekowała się moimi 

wnukami i piekła im ciasta, robiła 

obiadki i smażyła naleśniki. Jako 

staruszka nie zamierzam siedzieć                 
w domu na kanapie,  będę uprawiać 
sporty np. pływanie bieganie itp. 

Gabrysia (10) 

Ja  wyobrażam się za kilkadziesiąt 
lat tak, że  będę miała siwe, długie 

włosy aż do bioder. Będę chodziła 

w ciepłych sweterkach,  bujała się 
na bujanym fotelu. Będę chodziła 

do kościoła,  gotowała całej 

rodzinie. Chcę opiekować się 
zwierzętami. Pomogę swoim 

wnuczkom w lekcjach. Chcę  być 
średniego wzrostu. Już nie mogę 
się doczekać,  jak będę wyglądała.   

Vanessa (10) 

 

Ja wyobrażam sobie, że będę                
w dobrej kondycji i będę jeździła 

na wycieczki, będę wysportowana. 

Będę chodziła na spotkania                      

z koleżankami i chodziła do 

restauracji ze swoim mężem. 

 

Julia   J. (10) 
 

 
Co z Ciebie wyrośnie? 
 

 

Za kilkadziesiąt lat chciałabym 

rysować stroje modowe,  a potem 

jeszcze je sprzedawać.   Będę 
rysowała suknie ślubne, bluzki                

i spodnie. Będę też robiła               

czapki  z daszkiem i fajne buty.                                        

Julia S.  (10) 

 

W przyszłości  chcę  żebym                 

był paleontologiem,  wystarczy 

wyczucie. I chciałbym mieszkać                                                         
w nowym,  nowoczesnym domu             

z dwudziestego pierwszego wieku, 

z własnym pokojem wraz ze swoją 
przyszłą żoną, a gdy będę miał 

swoje wnuki,  to wtedy dam im 

najlepsze pokoje w całym domu. 

  
Łukasz  (10) 

 

Będę siwa i niska. Będę pracowała   

w sklepie z jedzeniem, mój szef 

będzie fajny, ale łysy. Nie będę na 

emeryturze, ponieważ nie lubię 
siedzieć w domu. Jak będę miała 

wnuki albo wnuczki, to będę 
wydawała na nie dużo pieniędzy    

i na pewno też pomagała                        

z lekcjami. Będę miała dużo psów, 

które będą biegały po całym 

podwórku. I też będę miała skodę.                                                                                            
Natalka (10) 

 

Będę łysy jak kolano. Może                                      

będę miał gospodarstwo 

agroturystyczne-20 kur, 5 koni,              

6 krów, 10 gęsi, 6 świń,                         
5 perliczek. Będę miał Charleya 

Davidsona i Porsche. Też będę 
uprawiał pszenżyto, kukurydzę 
rzepak. Będę miał sprzęty takie jak: 

kombajn Class, ciągnik Zetor 

Proxima.  

 
Dawid (10) 

 

Będę miał siwe włosy. Trzeba 

będzie uprawiać jakiś sport. 

Ubierał się będę doskonale. Będę 
czasami coś oglądał, siedział na 

fotelu i coś będę chrupał. Czasami 

będę opiekował się kurami, psem              

i kotem. Będę też szczupły. Będę 
jeździł Toyotą.   
 
Kuba B. (10) 
 

 

Za kilka lat  będę miał siwe włosy. 

Będę inżynierem budowlanym.             

Po emeryturze  będę pracować                     
w domu i  będę robić różne rzeczy 

z metali i drewna czyli altanki, 

pergole, ławki cmentarne.                       

A wnuki będę wozić  quadem, 

będziemy jeździć  na biwaki. 

Zamieszkam w Jasienicy  z moją 
żoną. Będziemy mieszkać                     
w pięknym domu  z drewna. Będę 
jeździć samochodem Subaru. 

Kamil (10) 

 

Kiedy będę stary, chcę mieć 
wnuczkę  i wnuczka, chcę żebym 

długo żył i zdrowo. Chcę, żeby 

mnie szanowali. Jak będą stary, to 

chce wygrać w totolotka i być 
bogaty. Chcę mieć kochających 

wnuczka i wnuczkę. 
Mateusz R. (10) 
 

Od redakcji: 

„Wyrosną z nich tacy, którzy,    

ku gwiazdom wzlecieć zapragną”  

J. Korczak 

 

 

Kiedy będę starszy, to chcę                 
być wysoki  i dostrzegać piękno 

świata. Bardzo bym chciał żebym 

był wysportowany, bo sport                    

w starszym  wieku zwiększa 

długość życia. I chcę być silny,  

żebym  pomagał wnuczkom. Chcę 
mieć włosy koloru brązowego. 

 

Mateusz K. (10) 
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Przedszkole oraz „Zerówki” przystąpiły              

do ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna 

droga”.    W ramach programu uczniowie 

grup 0a i 0b przygotowali dla 

przedszkolaków miłą niespodziankę. 

Zaprezentowali teatrzyk na temat 

bezpieczeństwa na drogach. Niespodzianka 

się udała. Przedszkolakom spodobał się 
występ  starszych kolegów.                
                                                                   Wychowawcy grup 0

 

       

                                         PRZEDSZKOLAKI ROBIĄ DROGOWE ZNAKI! 

 
 

 

 

To już ostatni artykuł                                                                                                   w 

w tym numerze 

SZKOLNEJ 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ostrzeżenia! 
 

 

Dziękujemy Autorom artykułów               

i Wszystkim, którzy poświęcili czas, 

by odpowiedzieć na nasze pytania.                      

                                                Redakcja 

                                           Drodzy Uczniowie! 
Przed Wami długi  majowy odpoczynek,  relaks, zabawy, spotkania… 
Pamiętajcie, by spędzić ten czas aktywnie i zdrowo. 
Komputery, niech zastąpią rolki i rowery! 
Kto nie może żyć bez Internetu, niech pamięta, że w sieci znajdują się też „śmieci”! 


