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Marzec 

 
To trzeci miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego ma 31 dni. W marcu 

następuje na półkuli północnej równonoc wiosenna, a na południowej równonoc 

jesienna. Meteorologicznie jest to w Polsce miesiąc wiosenny. Staropolska nazwa 

tego miesiąca to brzezień — pochodząca od brzóz, które zaczynają się odżywać po 

zimie. 

Święta obchodzone w marcu: 

1 marca  (poniedziałek) - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji, Narodowy 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

2 marca  (wtorek) - Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej 

3 marca  (środa) - Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

5 marca  (piątek) - Dzień Teściowej 

8 marca  (poniedziałek) - Międzynarodowy Dzień Kobiet 

10 marca  (środa) -Dzień Mężczyzn 

12 marca  (piątek) - Światowy Dzień Drzemki w Pracy 

14 marca  (niedziela) - Światowy Dzień Liczby Pi 

15 marca  (poniedziałek) -Międzynarodowy Dzień (Praw) Konsumenta 

20 marca  (sobota) - Początek astronomicznej wiosny, Światowy Dzień Inwalidów i 

Ludzi Niepełnosprawnych 

21 marca  (niedziela) - Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, 

Międzynarodowy Dzień Poezji, pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 

22 marca  (poniedziałek)-Dzień Ochrony Bałtyku, Światowy Dzień Wody 

23 marca  (wtorek)-Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Międzynarodowy Dzień 

Meteorologii 
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24 marca  (środa) - Światowy Dzień Walki z Gruźlicą 

25 marca  (czwartek )- Zwiastowanie Pańskie (Dzień Świętości Życia) 

27 marca  (sobota) - Międzynarodowy Dzień Teatru 

28 marca  (niedziela) - Zmiana czasu z zimowego na letni, Niedziela Palmowa 
 

 

Przysłowia związane z Marcem: 

 W marcu jak w garncu. 

  Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze. 

 Czasami w marcu zetnie wodę w garncu. 

  Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi. 

  Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 

  Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele. 

 

 

Sławne osoby  urodzone w Marcu: 

 

 

 

Lady Gaga(Stefani Joanne Angelina 

Germanotta)- 28 Marca. Amerykańska 

piosenkarka, kompozytorka, pianistka, autorka 

tekstów, aktorka i producentka muzyczna 

pochodzenia włoskiego 
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Celine Dion - 30 marca. Kanadyjska 

piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. 

Jedna z czołowych przedstawicielek adult 

contemporary. 

 

 

 

 

Kinga  Rusin-9 marca. Polska dziennikarka 

i prezenterka telewizyjna, aktywistka 

społeczna i przedsiębiorca. 

 

 

 

 

Agnieszka Radwańska- 6 marca. 

Polska tenisistka, finalistka 

Wimbledonu 2012, wiceliderka 

rankingu WTA, zwyciężczyni 

kończącego sezon turnieju WTA 

Finals w 2015 roku, ambasador 

dobrej woli UNICEF. 

 
źródło: internet 

       Opracowała: Alicja Banakiewicz 
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List na pożegnanie zimy! 
 

 Droga Zimo!  

 Piszę ten list, gdyż jest mi przykro, że odchodzisz. Przyzwyczaiłam się do Ciebie, byłaś z 

nami tak długo. Osobiście lubię zimę, jest taka piękna. Jedynym minusem jest to, że jest mroźna. 

Przysparza dużo chorób i niestety wypadków z powodu śliskich dróg. Jednak chcę podkreślić, że 

przyzwyczaiłam się już do tak długiej zimy. Mój list pewnie Cię przygnębi, gdyż bardzo trudno mi 

się z Tobą rozstać. Nie tylko mi: Niektórzy moi znajomy również będą za Tobą tęsknili. Gościłaś z 

nami bardzo długo, dawałaś dużo radości, wolnego czasu spędzanego na sankach ze znajomymi. 

Niestety, odchodzisz i tym listem chce Cię pożegnać.  Trzymaj się Ciepło, a raczej zimno. 

Niebawem znów się spotkamy!  

 

Karolina Pieczykolano 

 

 

 

 

 

 

 

List na Powitanie wiosny! 
 

 Droga wiosno!  

 Na wstępie mojego listu chciałabym Cię serdecznie przywitać. Cieszę się, że nareszcie 

jesteś. Wyparłaś mroźną zimę swym zielonym wiosennym płaszczem i gościsz w pięknym ogrodzie, 

jakim jest nasza strefa klimatyczna. Wiele osób za Tobą tęskniło, szczególnie ja. Bardzo lubię 

wiosnę: Wnosi do życia tyle radości, szczęścia. Gdy rozkwitają drzewa, kwiaty, ożywia się cała 

przyroda. Wszystko wygląda tak pięknie! Ptaki powracają do Polski, zwierzęta wybudzają się z 

zimowego snu, pszczoły ciężko pracują na nektar. Przede wszystkim jest piękna ciepła pogoda, przy 

której każdemu poprawi się humor.  

 Mam nadzieję, że będziesz nam dawała same pogodne dni. 

 

Karolina Pieczykolano 
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DZIEŃ KOBIET 

 

 
 

Dzień Kobiet - co to?  
 

Jest to coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Jest to dzień wszystkich 

kobiet na świecie. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909, 

ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w 

Nowym Jorku. 
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Jak obchodzimy Dzień Kobiet? 
 

Zwyczajem tego dnia jest oznaczenie 

kobiet szacunkiem poprzez 

obdarowywanie kobiet kwiatami oraz 

różnymi upominkami. 

 

Historia Dnia Kobiet  

 
Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce 

Północnej i Europie. 

W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na 

całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu 

społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.   

Jego celem było upamiętnienie odbywającego się rok wcześniej nowojorski strajk pracownic 

przemysłu odzieżowego przeciwko złym warunkom pracy.  

Współcześnie mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, 

koleżankom kwiaty i drobne podarunki.  

W niektórych krajach np. Rumunia, dzień ten jest równoważny z Dniem Matki, podczas 

którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i babciom. 

 

Opracowała: Julia Bukowiecka 
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Zdalne nauczanie okiem ucznia 

 
 

To już kolejny miesiąc zdalnego nauczania. 

Postanowiliśmy podzielić się z Wami 

spostrzeżeniami uczniów co myślą i jak się czują 

w obecnej, jakże nietypowej sytuacji. Oto co 

napisała Maja Piasecka z klasy ósmej i 

jednocześnie przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

 

 

„Dzień dobry, ze względu na pandemię Covid-19, nauczanie odbywa się zdalnie. Dla 

wielu uczniów jest to duży problem, dlatego chciałabym się podzielić z Wami naszymi 

odczuciami na ten temat.  

Przede wszystkim jest nam trudniej niż przy nauczaniu stacjonarnym, poprzez brak 

kontaktu z nauczycielami zrozumienie tematu jest ciężkie. Przygotowujemy się do 

egzaminów indywidualnie, mamy również dodatkowe zajęcia rozwijające, na których 

powtarzamy materiał oraz robimy zadania.  

W imieniu wszystkich uczniów chciałabym podziękować nauczycielom za trud i 

starania włożone w naukę zdalną.  

Życzę wszystkim zdrowia oraz wysokich wyników na egzaminie!” 

 
 

Autor: Maja Piasecka 
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Okiem kultury 
 

Propozycję kulturalne w Żorach  

i sposoby spędzania wolnego czasu 
  

 

             

 Żory moje kochane miasto. Nie od dziś wiem, że na nudę nie można tu narzekać. Dziś 

napiszę o tym. jak można spędzać wolny czas w Żorach. Oto parę propozycji.  

            Po pierwsze mamy spory wachlarz zajęć tanecznych. W Miejskim Ośrodku Kultury w 

Żorach można zapisać się na takie style jak: Hip Hop (na który sama chodzę), Balet, Taniec 

Nowoczesny, Dancehall, Break Dance czy Twerk.  

Są też inne zajęcia ruchowe takie jak:  Akrobatyka, Joga czy Areobik. Mamy również zajęcia 

sportowe tj.: karate czy kółko szachowe dla osób szukających wyciszenia.  Dla artystów są zajęcia 

malarstwa, rzeźbiarstwa i lepienia z gliny. Sporo tego prawda?   

 Jeśli jednak nie przepadacie za nadmiernym wysiłkiem - nie musicie się martwić. Można 

spełniać swoje zainteresowania poprzez lekcje gry na gitarze czy lekcje śpiewu (na które również 

uczęszczam) w zespole lub indywidualnie. Uczymy się różnych piosenek, w zależności od okazji, 

np.: okresie zimowym (piosenki świąteczne, pastorałkowe), a w okresie wiosennym piosenki z 

bajek i filmów itp. Zajęcia są raz w tygodniu, ale jest naprawdę miło. Każdy jest inny, każdy wnosi 

coś innego do zespołu i to jest naprawdę 

wyjątkowe.   

            Więc nic trudnego skorzystać! Zapisujcie 

się! Z uczestnictwa w takich zajęciach czerpiecie 

dużo 

korzyści, 

np.: lepsza 

kondycja i 

samopoczu

cie, 

poznawanie nowych osób. Uczenie się systematyczność.  

A co najważniejsze -  nie ma nudy!          

 

                                                      

  Opracowała: Gabriela Żelazo  
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                      Kącik naszych talentów 
 

„Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu,  

lot wyobraźni i wszelkie życie"  
Autor: Platon 

Natalia Buszka i niesamowita podróż z muzyką 
 

  

 
 „Nazywam się Natalia i jestem uczennica klasy VIA. Moją pasją jest muzyka. Odkąd 

tylko pamiętam, muzyka zawsze była ze mną. Jak byłam malutka, rodzice puszczali mi muzykę 

poważną, a ja potrafiłam przy niej spędzać długie godziny. To chyba wtedy zaraziłam się miłością 

do muzyki. Zaczęło się niewinnie, Pani Bogusia w przedszkolu zauważyła moją fascynację 

muzyką, śpiewem, instrumentami. Zasugerowała moim rodzicom zajęcia rozwijające w tym 

kierunku, i tak zaczęła się moja fantastyczna przygoda w muzycznej krainie. Rodzice zapisali mnie 

do szkoły muzycznej, do której uczęszczam już piąty rok. Gram na pianinie i na flecie 

poprzecznym. Tu nie chodzi o sukcesy, choć takie  być może będą mi pisane. Chodzi o możliwość 

pracy pod okiem wspaniałych muzyków, uczenia się od nich miłości do dźwięku, melodii, 

rytmu.  Szkoła muzyczna daje mi szansę na rozwój, wspiera, uwielbiam jak na korytarzach noszą 

się dźwięki przeróżnych instrumentów. Najbardziej lubię zajęcia z orkiestry, są prawdziwym 

popisem przeróżnych talentów. W szkole jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Uczymy się od siebie 

nawzajem, wspieramy się. Cieszymy się z małych i dużych sukcesów. I nieważne jakie będą i czy 

będą, bo ta przygoda jest sukcesem i jest tego warta.  Do dziś pamiętam słowa Pani Dyrektor na 

pierwszym spotkaniu – „Dostaliście bilet na niesamowitą podróż. Od was zależy czy go 

wykorzystacie". Tym właśnie jest szkoła muzyczna. Wspaniałą podróżą kształtującą 

samodzielność, samodyscyplinę, dającą przy tym dużo radości i ogrom wspaniałych ludzi wokół. 

                                                      

        Tekst i zdjęcia: Natalia Buszka 

Opracowała: Monika Jakubska 
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Dział Sportowy  

 
Igrzyska olimpijskie 

 
Igrzyska olimpijskie to najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa 

organizowana co 4 lata w różnych krajach, pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i 

braterstwa wszystkich narodów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Zarówno letnie jak i 

zimowe igrzyska organizowane są  w odstępie 2 lat od siebie 

 

Pierwsze Igrzyska olimpijskie sięgają roku 776 p.n.e Odbyły się one w Olimpii, a dokładnie 

Starożytnej Grecji. Podczas trwania konfliktów ogłaszano „pokój boży” i wojny wstrzymywane 

były na 2 miesiące. Igrzyska trwały 5 dni, reszta czasu była przeznaczona na wyruszenie i powrót z 

igrzysk przez widzów i zawodników. Na starożytnych Igrzyskach Olimpijskich występowały takie 

konkurencje jak: 

 

- biegi 

- rzut dyskiem i oszczepem 

- skok w dal  

- zapasy i pankration(połączenie boksu oraz zapasów) 

- boks 

- wyścigi konne i wyścigi zaprzęgów  

 

 

Po roku 393 n.e., kiedy to rozegrano ostatnie Igrzyska ery starożytnej ta impreza sportowa została 

zapomniana na wiele długich lat dopóki w 1896 roku zostały rozegrane nowożytne (letnie) Igrzyska 

Olimpijskie w Atenach, które zostały rozegrane w jedynie 9 dyscyplinach, którymi były: 

lekkoatletyka, kolarstwo,  szermierka, gimnastyka, strzelectwo, tenis, podnoszeniu ciężarów, zapas i 

pływanie.  

Teraz liczba dyscyplin już wynosi 50 i dalej rośnie. 

 

 

Flaga Olimpijska- Pięć różnokolorowych przecinających się kół symbolizuje zarazem różnorodność, 

jak i jedność ludzi zamieszkujących Ziemię. Poszczególne kolory symbolizują kontynenty: 

niebieski – Europę, czarny – Afrykę, czerwony – Amerykę, żółty – Azję i zielony – Australię. 
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Ceremonia otwarcia Igrzysk 
 

Tradycyjnie igrzyska otwiera trwająca kilka godzin ceremonia otwarcia, której celem jest m.in. 

zaprezentowanie miasta i państwa, w którym odbywają się igrzyska. Stałym elementem tej 

ceremonii jest defilada państw biorących udział w zawodach. W defiladzie maszerują zawodnicy 

oraz działacze sportowi z danego kraju. 

 

 

 
 

 

Ceremonia zamknięcia Igrzysk 
 

W części artystycznej ceremonii zamknięcia oprócz spektaklu przygotowanego przez gospodarzy 

swoją prezentację przedstawia również miasto następnych igrzysk. Sportowcy wkraczający na 

stadion nie są już podzieleni wedle państw, a wszystkie flagi państw uczestniczących w „festiwalu 

sportów” są niesione razem. Podczas ceremonii zamknięcia odgrywa się hymny oraz wciąga na 

maszt 3 flagi: państwa obecnie goszczącego igrzyska, przyszłego gospodarza oraz Grecji. 

 

 

 
 

 

Po więcej bardzo ciekawych informacji na temat Igrzysk Olimpijskich można się dowiedzieć 

na stronie  Igrzyska olimpijskie – Wikipedia, wolna encyklopedia 

 

 

Opracował: Stanisław Iwanek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie
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Okiem Czytelnika 

,,Świat jest teatrem, aktorami ludzie,  

którzy kolejno wchodzą i znikają.’’ 
William Shakespeare, Jak wam się podoba?  

(ang. As You like It?), akt II, 7, tłum. Leon Ulrich 

 

 

 

 

 
                                                       Obraz Andreas Glöckner z Pixabay  

 

 

27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru.  

Święto to zostało uchwalone w 1961 roku,  

na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu,  

które miało miejsce 27 marca 1957 roku. 

 

Teatr to rodzaj widowiska, w którym aktorzy wystawiają sztukę  

dla zgromadzonej publiczności. 

 
Savoir vivre w Teatrze  
1. Ubieramy się elegancko i nie w sposób wulgarny 

2. Pamiętaj, by się nie spóźnić!  

3. Podczas przedstawienia nie jemy i nie pijemy. Robimy to w przerwie pomiędzy 

aktami 😊  

4. Nie rozmawiamy w trakcie przedstawienia!  

5. Nie korzystamy z telefonu! 

6. Uważnie wsłuchujemy się w aktora, który chce nam coś przekazać i wyciągamy 

wnioski.  

7. W przypadku wystawianych bardzo zabawnych komedii nie śmiejmy się zbyt 

głośno! Powoduje to dyskomfort oraz przeszkadza.  

 
                                                                                                                   

https://pixabay.com/pl/users/onkelglocke-12931647/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4609877
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4609877


14 

 

Niezwykły fakt na dziś!  
Najdłużej granym na deskach teatru musicalem jest ,, Upiór w operze’’ Andrew 

Lloyda Webbera. Światowa prapremiera musicalu odbyła się 27 września w 

1986 roku i nadal jest wystawiany!  

 

Rodzaje teatru  
• repertuarowy - utrzymujący przez pewien okres na afiszu po kilka sztuk, 

granych na zmianę, pracujący jednocześnie nad kolejnymi premierami, 

zatrudniający stały zespół aktorski i posiadający odpowiednie zaplecze 

techniczne.  

• impresaryjny - posiadający własny budynek oraz zespół techniczny i 

administrację, jednak bez stałego zespołu aktorskiego, wystawiający spektakle 

przygotowane gdzie indziej przez inne placówki.   

• bulwarowy - prezentuje repertuar o lekkim charakterze: komedie, farsy, itp.  

• ogródkowy - teatr dający przedstawienia na scenie kawiarni lub restauracji 

znajdującej się na świeżym powietrzu, popularny w XIX w.  

• radiowy i telewizyjny – teatr masowy dla szerokiej publiczności - teatr 

wyobraźni – narracja i dialog wzmocnione efektami dźwiękowymi oraz sztuka 

teatralna nagrana na taśmę i emitowana przez telewizję .  

• uliczny - przedstawienia odbywają się na ulicach, w parkach, czy na placach 

miast, brak takich środków teatralnych, jak scena, kurtyna, kulisy, dekoracje czy 

światło, aktorzy często improwizują, a widz może być zaangażowany do udziału 

w przedstawieniu    

• objazdowy - teatr nieposiadający stałej siedziby, grający przedstawienia w 

różnych miejscowościach.  

• szkolny – tworzony przez uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 

 
źródło: pinterest.com 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Repertuar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Farsa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurtyna_(teatr)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kulisa_(teatr)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenografia
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Rodzaje widowisk teatralnych  
 opera – połączenie słowa, muzyki, plastyki, ruchu, gestu oraz gry aktorskiej.  

 operetka – forma zbliżona do opery, charakteryzująca się lekką muzyką i treścią 

komediową.  

 balet – głównym środkiem wyrazu jest taniec połączony z muzyką.  

 teatr plastyczny – inscenizacja oparta na sztukach plastycznych, gdzie obraz 

dominuje nad słowem.   

 lalkowy – w spektaklu zamiast aktorów grają lalki: marionetki, kukiełki, pacynki 

 cieni - widz obserwuje na ekranie cienie rzucane przez dekoracje, rekwizyty i 

aktorów.  
 pantomima -  aktor nie używa głosu, tylko odgrywa przedstawienie używając 

ruchu, mowy ciała i gestów.  

 

Teatr cienia  
 

                 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło i zdjęcia: Monika Jakubska - przedstawienia klasowe 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mowa_cia%C5%82a
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Kilka pojęć związanych z Teatrem  

 

Akt (łac. actus – czyn) - część utworu dramatycznego lub przedstawienia 

teatralnego. Każdy spektakl teatralny, operowy lub inny, jest złożony z aktów, 

które budują konstrukcję całego przedstawienia.  

Dubler - osoba zastępująca aktora na scenie. 

Sufler – w teatrze osoba podpowiadająca tekst aktorom.  

Budka suflera - pomieszczenie na przedzie sceny teatralnej, osłonięte przed 

widzami, przeznaczone dla osoby podpowiadającej tekst aktorom.  

Kulisy - najczęściej czarna kotara zakrywająca niedociągnięcia techniczne  

Reżyser - to osoba odpowiedzialna za całokształt dzieła scenicznego.  

Rekwizyt – przedmiot potrzebny w przedstawieniu, związany z akcją sztuki.  

Antrakt - przerwa w czasie przedstawienia. 

 

 

NAJWIĘKSZE, NAJSTARSZE oraz Najciekawsze TEATRY, 

KTÓRE KONIECZNIE MUSISZ ODWIEDZIĆ!  

 
Teatr Manoel – Teatr Narodowy Malty - należy do najstarszych działających 

europejskich teatrów operowych. Miejsce koncertów, recitali, orkiestrowych 

koncertów kameralnych, dramatu i komedii, musicali, opery, wystąpień dla dzieci i 

festiwali muzycznych. Liczy sobie blisko 390 lat!  

 

 
 
Koloseum, Rzym, Włochy wzniesiony w latach 70-72 do 80 n.e. 

przez Wespazjana i Tytusa – cesarzy z dynastii Flawiuszów. Jest to ogromna 

budowla o długości 188 m i szerokości 156 m, wysokości 48,5 m i obwodzie 524 m, 

z widownią, która mogła pomieścić od 45 do 50 tysięcy widzów.   

Ten teatr jest dobrze znany każdemu z nas, więc i tu go nie mogło zabraknąć!  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wespazjan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus_Flawiusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flawiusze
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Thang Long Wodny Teatr Lalek, Honoi, Wietnam  

W przedstawieniach lalkowych Wietnamczycy wykorzystują zamiast sceny naturalne 

lustro wody – jeziora, stawu, rzeki. 

Thang Long to coś więcej niż teatr, to ponad tysiącletnia tradycja!  

 

 
 

 

Cała prawda o teatrze zawarta jest w dwóch wersach wiersza 

Edwarda Stachury pt.: ,, Życie to nie teatr’’ 

 

„Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz;  

Maski coraz inne, coraz mylne się zakłada; 

Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra 

Przy otwartych i zamkniętych drzwiach 

To jest gra! 

Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam; 

Życie to nie tylko kolorowa maskarada;” 

 

 
Tekst: Kornelia Goraus i Pani Danuta Grodoń-Śliwińska 

Źródło: internet 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wietnamczycy
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Uczniowie polecają 
 

 

W ostatnim czasie uczniowie klasy 3a, jako lekturę przeczytali książkę pt. „Królowa Śniegu”, która 

jest jedną z baśni Hansa Christiana Andersena. Oto co napisał o tej baśni uczeń tej klasy Bartosz 

Słotwiński: 

 

 

 

 „W gazetce pt. „Czarodziejski świat 

Dzwoneczka” są dwa komiksy. Pierwszy jest o 

przygotowaniach do tęczowego festiwalu. Jest to 

konkurs na najładniejszy, wróżkowy strój. Każda 

wróżka pragnęła zwycięstwa. Dzwoneczek ze swoją 

koleżanką Słonko, szykowały się do konkursu. Słonko 

nie umiała znaleźć odpowiedniego stroju dla siebie, 

a Dzwoneczek od razu znalazł idealną kreację. Kiedy 

po długich poszukiwaniach w końcu znalazły tę 

jedyną suknię było już za późno, bo zła Windia 

ukradła im ją sprzed nosa. Dzwoneczek nie mógł do 

tego dopuścić, więc ruszył za Windią w pogoń. 

Windia się przewróciła i podarła suknię. Słonku 

nowy strój uszyły jej koleżanki i zwierzątka. Słonko wygrało Tęczowy festiwal, a impreza trwała całą noc.  

Drugi komiks jest o Lilii i jej ogrodzie. Lila odpoczywała w swoim ogrodzie, gdzie nagle przyleciał trzmiel i 

bzyczał jej do ucha. Lila nie wiedziała o co chodzi skrzydlatemu przyjacielowi, więc postanowiła polecieć 

tam gdzie on. Doleciała do swojej koleżanki Słonko, która prosiła o posypanie kwiatka magicznym pytłkiem, 

ponieważ zajmowała się małymi wiewiórkami, których nie mogła spuścić z oka. Za udzielenie pomocy 

Słonku, Lila otrzymała nowy kwiat do swojego ogrodu”. 

 

Janina Kula - klasa 3a 

 

  

 

 

  „W oko wpadła mi książka pod tytułem „Tęczowa mgła”. W tej książce były różne fajne 

rozdziały, ale tylko jeden z tych wszystkich mi się spodobał, a nosił tytuł „W królestwie pszczół”. W 

tym opowiadaniu były dziewczynki, które miał na imię Sonia, Kaja, Róża i Nasturcja. Sonia i Kaja 

wyruszyły w drogę do ula. Dziewczynki spotkały wróżkę, która miała złote włosy. Zdobiły ją 

naszyjniki ze złotych łez i cudowne bransoletki. Forsycja bała się goglinów, dlatego powiedziała, że 

się bezpiecznie czuje u swoich pszczółek. Soni zrobiło się bardzo przykro, gdy Forsycja to 

powiedziała. Sonia i Kaja bały się, że Forsycja zostanie w ulu z królewną i innymi pszczołami. 

Dziewczynki powiedziały, że Forsycja musi iść z nimi, żeby odnaleźć strażniczki tęczy, by z 

Magicznej Krainy zcjąć klątwę Mroźnego Pana.   

 Książka podobała mi się, ponieważ opowiadała o magii i przyjaźni.” 

 

 

Emilia Lipińska – klasa 3a 
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 „Przeczytałam książkę pt. „Koleżaneczki”, która przedstawia trzy 

dziewczynki: Iwę, Ankę i Patkę. Są one przyjaciółkami. Anka i Patka chodzą z 

Iwą do jednej klasy.  

 Jednak Iwa myśli, że Anka i Patka są bliżej w tej przyjaźni. Którejś 

nocy Iwa nie potrafi zasnąć, więc podeszła do okna. Gdy leciała spadająca 

gwiazda, to Iwa wypowiedziała życzenie i mogła stać się niewidzialna. 

Niewidzialność daje Iwie dużą przewagę, jednak Iwa nie używa swojej mocy 

do swych problemów.  

 Ta książka bardzo mi się spodobała, ponieważ jest o przyjaźni”. 

 

Lena Lipińska – klasa 3a 

 

 

 

 

 

 

  „Przeczytałam książkę pt. „Konie”, w której można się 

dowiedzieć o ich życiu, jakie jest ich umaszczenie, poznamy w niej rasy 

konia i można się też dowiedzieć czy dasz radę o niego zadbać. 

 Niektóre konie są malutkie, więc nazywamy je kucykami, a 

większe konie nazywamy klaczami lub wałachami. Ta książka 

opowiada jeszcze nam jak pomóc koniu kiedy jest ranny. Dowiemy się 

również jakie są chody konia: najwolniejszy to stęp, po stępie jest kłus, 

następny to galop, a ostatni i najszybszy  to cwał. Jeszcze 

angelzowanie, to unoszenie się raz w górę, a raz w dół. 

 Zapraszam do przeczytania książki „Konie” wszystkich 

miłośników jazdy konnej”. 

 

 

Kamila Skiba – klasa 3a  

 

 

 „Ostatnio przeczytałam książkę pt. „Nela na 

wyspie rajskich ptaków”. 

 Opowiada ona o poszukiwaniach Neli 

między innymi kangurów drzewnych 

(wytwarzających ciepło) i rajskich ptaków o 

niesamowitym upierzeniu. Dowiedziałam się też o 

cieśninie Magellana i o jego podróży dookoła świata 

z Hiszpanii. Wszystko dzieje się w dżungli na wyspie 

Papua-Nowa Gwinea.  

Na poszukiwania kangurów drzewnych Nela wzięła 

kamerę termiczną, która wskazywała wytwarzające 

ciepło zwierzęta. Nie mogła więc dostrzec np. płazów, tylko ssaki i ptaki. Kangury drzewne są właśnie 

ssakami torbaczami, mają długi ogon do podtrzymywania równowagi i każdy z nich ma inny wyraz twarzy.  

Na drugiej wyprawie Nela wraz z przewodnikiem szukali rajskich ptaków. Słyszała, że według legend, 

niektóre przylatują na ziemię z raju, a ich gniazda są w chmurach. Po jakimś czasie zobaczyli ptaka o 

cudownym upierzeniu, jednak nie miał on gniazda w chmurach tylko w dżungli na drzewach. Nela 

dowiedziała się, że w Papui-Nowej Gwinei znajduje się ponad 800 plemion! Niektóre z nich są kanibalami, 

więc trzeba bardzo uważać! Każde plemię ma własny język, ale jest jeden, który pozwala turystom 

porozumiewać się w każdym z nich. Ten język nazywa się pidźin i nim się właśnie posługuje. Oczywiście było 

więcej przygód, ale wybrałam te, które najbardziej mi się podobały. 

 Bardzo lubię Nelę i jej przygody, ale ta spodobała mi się najbardziej”. 

 

Zoja Foltyn - klasa 3a 
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Kartka z kalendarza 

Miesiąc MARZEC 

W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje. 

 
Ponie-

działek 

Wtorek Środa Czwartek Piątek sobota niedziela 

1 Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych 

 

2  

Dzień 

Staroci

 

3 

 Świa towy 

Dzień   

Słuchu 

 

4  

Dzień 

Gramatyki

 

5  

Świa  towy 

Dzień 

Modlitwy 

 
 

6    Europej- ski 

Dzień Logope 

dy  

7  

Dzień Płatków 

Śniadanio wych 

 

8 

 Między narodowy 

Dzień 

Kobiet

 

9  

Światowy 

Dzień DJ-

a

 

10  

Mię dzynaro 

dowy Dzień 

Peruki

 

11  

Świato wy Dzień 

Hydrauliki

 

12 

Dzień 

Matema 

tyki 

 
13  

14  

Dzień 

Motyli

 

15  

Dzień 

Piekarza

 

16  

Dzień  

Pandy

 

17 

Dzień Łodzi 

Podwo dnej 

 

18  

Światowy Dzień 

Recyklingu

 

19   Dzień 

Stolarza 

 

20  

Dzień 

Ziemi

 

21  

Światowy Dzień 

Poezji  

22   

Światowy Dzień 

Wody 

 

23 

Światowy 

Dzień Windy 

 

24 

Narodo wy 

Dzień Życia 

 
 

25 

Między narodowy 

Dzień 

Gofra

 
 

26 

Między 

narodo wy 

Dzień 

Szpinaku 

 
 

27 

Między  naro 

dowy Dzień 

Teatru

 
 

28  

Dzień Żelków 

 

29 

Światowy Dzień 

Fortepianu

 
 

30 

Światowy 

Dzień 

Muffinka 

 

31 

Świato wy 

dzień budyniu 

 

1 2 3 4 

 

  

 

Opracowanie: Zofia Goraus 

https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-gramatyki
https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-gramatyki
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-modlitwy
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-modlitwy
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-modlitwy
https://bimkal.pl/kalendarz/europejski-dzien-logopedy
https://bimkal.pl/kalendarz/europejski-dzien-logopedy
https://bimkal.pl/kalendarz/europejski-dzien-logopedy
https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-platkow-sniadaniowych
https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-platkow-sniadaniowych
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-kobiet
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-kobiet
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-kobiet
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-kobiet
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-dj-a
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-dj-a
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-dj-a
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-dj-a
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-peruki
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-peruki
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-peruki
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-peruki
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-hydrauliki
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-hydrauliki
https://www.kalbi.pl/dzien-matematyki
https://www.kalbi.pl/dzien-matematyki
https://www.kalbi.pl/dzien-matematyki
https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-piekarza
https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-piekarza
https://www.kalbi.pl/dzien-pandy
https://www.kalbi.pl/dzien-pandy
https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-lodzi-podwodnej
https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-lodzi-podwodnej
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-recyklingu
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-recyklingu
https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-stolarza
https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-stolarza
https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-ziemi-marzec
https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-ziemi-marzec
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-poezji
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-poezji
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-wody
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-wody
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-windy
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-windy
https://bimkal.pl/kalendarz/narodowy-dzien-zycia
https://bimkal.pl/kalendarz/narodowy-dzien-zycia
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-gofra
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-gofra
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-gofra
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-gofra
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-szpinaku
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-szpinaku
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-szpinaku
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-szpinaku
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-teatru
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-teatru
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-teatru
https://bimkal.pl/kalendarz/miedzynarodowy-dzien-teatru
https://www.kalbi.pl/dzien-zelkow
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-fortepianu
https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-fortepianu
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-muffinka
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-muffinka
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-muffinka
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-budyniu
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-budyniu
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Przepisy dla każdego  
W tym numerze, Tosia Sankiewicz proponuje dwa przepisy: murzynek z powidłami oraz 

zapiekankę makaronową. Korzystajcie, gotujcie i smakujcie . Pamiętajcie jednak o zachowaniu 

środków ostrożności podczas gotowania . 

Murzynek z powidłami 
  

  

Składniki: 
  

1. Mąka pszenna 2szklanki 

2. Cukier 1 szklanka                                                               

3. Olej rzepakowy 1 szklanka  

4. Mleko 1 szklanka  

5. Powidła śliwkowe 3 łyżki  

6. Jajko 1 sztuka  

7. Kakao 4 łyżki  

8. Cynamon 1 łyżeczka 

9. Proszek do pieczenia 1 łyżeczka  

10. Soda oczyszczona 1 łyżeczka  

11. Sól  1 szczypta  

12. Bułka tarta 1 łyżka 

                               

    

Wykonanie: 
 

1. Jajko miksujemy z cukrem, kakao i olejem.  

2. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia, sodą, solą i cynamonem. Przesiewamy do miski. 

Dodajemy naprzemiennie z mlekiem do utartych jajek z cukrem, kakao i olejem.  

3. Na koniec dodajemy powidła. Krótko miksujemy. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. 

Keksówkę smarujemy odrobiną masła i obsypujemy bułką tartą. Przelewamy masę. 

Murzynka pieczemy przez ok. 50 minut. 

4. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. Keksówkę smarujemy odrobiną masła i obsypujemy 

bułką tartą. Przelewamy masę. Murzynka pieczemy przez ok. 50 minut. 
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Zapiekanka makaronowa 
 

 

 

Składniki: 
 

1. Makaron świderki 100 gramów                               

2. Rosół z kury 1 sztuka  

3. Filet z kurczak 1 sztuka  

4. Cebula 1 sztuka  

5. Papryka 1 sztuka 

6. Pomidor 1 sztuka 

7. Przecier pomidorowy 2 łyżki 

8. Ząbek czosnku 1 sztuka 

9. Mozarella light 20 dekagramów 

10. Olej 4 łyzki 

11. Woda 1 szklanka 

 

 

Przygotowanie 

 

1. Cebulę pokrój w piórka, czosnek przeciśnij przez praskę. Podsmaż je na oleju.  

  

2. Ugotuj makaron na sposób al dente. 

 

3. Warzywa pokrój w paski i wraz z kurczakiem dodaj do całości. Duś około 15 minut. Następnie 

podlej szklanką wody i dodaj kostkę Rosołu z kury Knorr oraz przecier pomidorowy.  

 

4. Makaron wyłóż do naczynia żaroodpornego, zalej sosem i posyp startym serem. Włóż do 

piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 20 minut. Następnie podawaj. 

 

 

 
 

 

 

Opracowanie: Antonina Sankiewicz 


