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Ciekawe tematy 

 Wiecie jak naprawdę nazywał 

się Jan Brzechwa? 

 Zobacz co by zrobili chłopcy, 

gdyby byli dziewczynami 

 Lista ciekawych książek dla 

młodzieży, zobacz w środku. 

 

Drodzy Czytelnicy, 
   Już się grzejemy w pierwszych promieniach słońca, lekki wietrzyk 

delikatnie gładzi nasze włosy. Po długiej zimie każda oznaka wiosny 

to przyjemność dla oczu i radość w sercu. My też oddając kolejny 

numer gazetki w Wasze ręce, chcemy Was cieszyć, bawić, zachęcić 

do refleksji i zdobywania wiedzy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie 

tu coś dla siebie. 
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Czy wiesz że... 

Potrzeba ponad 60 tysięcy 

lat, aby obejrzeć wszystkie 

filmiki zamieszczone obec-

nie na Youtube. Nie mar-

nujcie więc czasu na siedze-

nie przed komputerem!  

I tak nie dacie rady obejrzeć 

wszystkiego!  

Osoby, które odpowiedziały w pierwszym pytaniu „tak” odpowiadały również na trzecie 

pytanie. Odpowiedzi zaznaczyłem na mapach. 

 Jesteście zdziwieni? Nasi uczniowie na-

prawdę wyjeżdżają daleko. Napiszę jesz-

cze, że 5 osób odpowiedziało przy tym 

pytaniu „nie wiem”. Czekamy na zdjęcia i 

pocztówki z wyjazdów. 

 

                                                                                                                             

Szymon Kornacki 

„Czasami na pytanie „gdzie jedziecie?” pojawiały się odpowiedzi informujące o tym, że 

uczniowie wyjeżdżają za granicę. ” 

    Ferie! 

Gdzie spędzisz ferie?  

 Nasi uczniowie coraz czę-

ściej wyjeżdżają na ferie. 

Niektórzy zostają blisko 

swojego domu choćby na 

Zimie w Mieście. Inni wybie-

rają dalsze kierunki: 

góry, morze, dom 

babci i dziadka, cioci 

lub wujka. Czasami 

na pytanie „gdzie 

jedziecie?” pojawiały 

się nawet odpowie-

dzi informujące o 

tym, że uczniowie 

wyjeżdżają za grani-

cę. Przedstawiam 

Wam ankietę o fe-

riach zimowych,  

a niżej zamieszczam mapy z 

zaznaczonymi miejscami, 

które odwiedzą nasi ucznio-

wie. 
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Sroka nie jest zło-

dziejką, jak nam po-

kazują bajki! 

Sroki wcale nie lubią lśniących 

przedmiotów, nie kradną biżuterii 

ani błyszczących kluczy. To tylko 

mit. W europejskiej kulturze czę-

sto przewija się wątek sroki zło-

dziejki, która - nie mogąc się 

oprzeć błyszczącym przedmiotom - 

kradnie je i zanosi do gniazda. W 

bajkach i legendach sroki kradną 

nierzadko z uporczywością klepto-

manów.  

Źródło: 

https://www.studentnews.pl/s/219/6333-

Ciekawostki-naukowe-NEWSY.htm 

Walentynki 

14 lutego odbyły się Walentynki. U nas w szkole z tej okazji funkcjonowała Poczta Walen-

tynkowa. Dzięki temu wysłać można było anonimowo bądź z podpisem wiadomość do 

swojego/swojej miłości. Ale skąd w ogóle wzięła się ta tradycja? 

Tradycja 

 Popularny św. Walenty, od którego wzięła się prawdopodobnie nazwa Walentynki jest 

m.in. patronem zakochanych. Był on lekarzem (z wykształcenia) lecz z powołania ducho-

wym.              W trudnym okresie dla zakochanych pomagał im. Otóż, cesarz zabronił żenić 

się mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat, ponieważ według niego najlepszymi żołnierzami 

byli ci bez rodzin. Święty Walenty nie posłuchał się cesarza i dawał parom śluby w tajemni-

cy. Trafił za to do więzienia, gdzie poznał miłość swojego życia. Była to niewidoma córka 

strażnika, która pod jego wpływem odzyskała wzrok. Po tym wydarzeniu cesarz kazał zabić 

duchownego, ale zachował się list, który skazaniec napisał dzień przed swoją śmiercią do 

swojej ukochanej. Miał on treść: Od Twojego Walentego. Przyszły święty zginął 14 lutego, a 

na pamiątkę tego wydarzenia właśnie tego dnia odbywają się Walentynki. 

U nas w szkole 

 U nas w szkole, jak w wcześniej wspomniałem, funkcjonowała Poczta Walentynkowa. Była 

ona okazją do napisana wyznania, nawet jeśli nie chcieliśmy dać kartki osobiście. Ciekawą 

formą były też kartki z prostymi życzeniami, które mogliśmy dać komuś przy okazji. Myślę, 

że dzięki temu wielu osobom zrobiło się cieplej na sercu. Do tego nauczyciele dostawali za 

pośrednictwem poczty kartki z życzeniami od uczniów! A mówią, że jesteśmy tacy nie-

grzeczni… ;) 

 Podsumowując: Walentynki to czas miłości nie tylko dla par, lecz także dla osób, które po 

prostu kochają bliźnich. Jest to okazja do pokazania, co do kogoś czujemy, a skoro szkoła 

chce nam to ułatwić, to my powinniśmy z tego korzystać. 

Szymon Kornacki  
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Podpis do obrazu lub grafiki 

Ciekawostka  

o Walentynkach 

Kobiety w Holandii mogą w tym 

dniu złożyć propozycję ślubną 

upatrzonemu mężczyźnie. Jeśli 

odmówi, powinien jej sprezento-

wać jedwabną suknię. W Kanadzie 

za to samo „przewinienie” mężczy-

zna może otrzymać mandat lub 

trafić za kratki.  

 

Źródło: 

http://veroling.pl/walentynki-fakty-dzien-

zakochanych/ 



Narodowy 

Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa 

W ramach NPRCz wzbogaciliśmy 

zbiory biblioteczne o 807 książek.  

Są to najnowsze bestsellery, m.in.: 

powieści przygodowe, obyczajowe, 

historyczne i sensacyjne, utwory 

fantastyczno-naukowe oraz fantasy, 

baśnie, zbiory poezji i audiobooki.   

Serdecznie zapraszamy do biblioteki. 

Patron szkoły – Jan Brzechwa 

Drodzy Czytelnicy! Z radością informujemy, 

że nasza szkoła uczestniczy w projekcie –

 Narodowy    Program Rozwoju Czytelnic-

twa. 

Program ma na celu wspieranie czytelnictwa 

dzieci i młodzieży poprzez promocję aktyw-

ności czytelniczej oraz zakup nowości wydaw-

niczych 

     

 

Ostatnio świętowaliśmy Dzień Patrona. Jest 

nim pisarz (m.in. wierszy dla dzieci) Jan Brze-

chwa. Kto to właściwie jest i czy warto mieć 

takiego patrona? Jeśli chcecie poznać odpo-

wiedź na to pytanie, przeczytajcie artykuł!  

Jan Brzechwa- Jan Wiktor Lesman, czyli Jan 

Brzechwa, urodził się w 1898 roku w Żmery-

ne (obecna Ukraina). Był polskim pisarzem i 

poetą, napisał m.in. „Kaczkę Dziwaczkę” i 

„Tańcowała igła z nitką”. Jednak zanim rozpo-

czął karierę literacką, mieszkając na Kresach 

Wschodnich, dużo podróżował z rodziną. Po 

przyjeździe do Warszawy, ukończył Wydział 

Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.   Z 

zawodu był adwokatem, sławę zdobył jednak 

jako pisarz. Walczył też za Polskę w wojnie 

bolszewickiej w latach 1920-1921. Był auto-

rem lektury szkolnej – „Akademia Pana Klek-

sa”, którą zna chyba każde polskie dziecko. 

Napisał później kontynuację tej książki – 

„Podróże Pana Kleksa”. Zmarł w wieku 68 lat 

w 1966 roku w Warszawie. Jego twórczość 

wspominamy po dziś dzień i jesteśmy dumni, 

że został on patronem naszej szkoły. 

 Mam nadzieję, że dowiedzieliście się więcej       

o tym pisarzu i poecie. Jest on patronem 

naszej szkoły i powinniśmy się z tego cieszyć, 

ponieważ był osobą, która wzbogaciła dziecię-

cy świat w niezapomniane książki i wiersze.. 
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Szymon Kornacki 

W tym wydaniu „Kleksów” zachęcamy do lektury książek 

popularnonaukowych .   

Z kartoteki biblioteki 

 

tytuł: „Pszczoły” 

autor: Piotr Socha 

kategoria wiekowa: 7+ 

Zapraszamy do wyjątkowego i barwnego króle-

stwa pszczół.  Czy wiecie, że e sympatyczne 

i  pożyteczne owady żyły już w czasach dinozau-

rów? Chcecie przyjrzeć się ich budowie, poznać 

pszczele zwyczaje, a może zajrzeć do wnętrza 

ula?  Jeśli tak, ta książka jest dla Was! Składa się z 36 pięknych, kolorowych plansz. 

Szczegółowym ilustracjom towarzyszy, prosty, przejrzysty tekst, zawierający wiele 

interesujących faktów i ciekawostek na temat pracowitych pszczół. 

Pszczoły 

Dzień Patrona 

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 

92 im. Jana Brzechwy jest Dzień 

Patrona. Z tej okazji 22 marca 

2019 roku odbyła się uroczysta 

akademia. Część oficjalną obcho-

dów rozpoczęła  pani Dyrektor 

Magdalena Rupniewska. Następ-

nie uczniowie zaprezentowa-

li  część artystyczną – spektakl 

„Radosny Świat Jana Brzechwy” 

nawiązujący do wierszy poety 

i piosenek związany z jego twór-

czością.  



tytuł: „Sen Alicji, czyli jak działa mózg”  

autor: Jerzy Vetulani 

kategoria wiekowa: 9+ 

 

Z tej pięknie ilustrowanej książki dowiecie się, jak zbudowany jest mózg, w jaki sposób 

funkcjonują poszczególne jego elementy i jak kierują całym naszym organizmem. Książ-

ka wyjaśnia również skąd się biorą marzenia senne, emocje oraz odruchy, jak działa 

pamięć i ile jest w ogóle rodzajów pamięci. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co to jest 

„hipokamp” albo „obszar Broki”, która część mózgu odpowiada za mowę i myślenie, i 

czym zajmuje się neuronauka – koniecznie sięgnijcie po książkę „Sen Alicji”?  Autor 

książki, wybitny neurobiolog i profesor nauk przyrodniczych, ujawnia tajemnice mózgu 

w sposób prosty i pełen humoru. Książka obfituje w wiele ciekawostek, systematyzuje 

wiedzę. 

tytuł: „Imperium mrówek” 

autor: Bernard Werber 

kategoria wiekowa: 12+ 

 

Książka charakteryzuje się niebanalną 

formą, ponieważ ciekawostki z życia 

owadów umiejętnie wplecione są 

w fikcyjną, detektywistyczną fabułę. Au-

tor połączył w doskonałą całość elemen-

ty nauki i pierwszorzędną fabułę, fascynu-

jące fakty ze  wiata nauki oraz sensacyjne 

wątki. Książka osiągnęła ogromny sukces 

-  przetłumaczono ją na 35 języków. 

Dlaczego jest taka wyjątkowa? Nim po-

wstała, autor przez ponad 15 lat skrupu-

latnie i z wielką pasją badał zwyczaje oraz 

zachowania mrówek. Dzięki lekturze 

książki Werbera odkryjecie złożoność 

i niepowtarzalność mrówczej cywilizacji, 

cywilizacji, która trwa na Ziemi już 125 

milionów lat. Zakończenie intrygi 

z pewnością was zaskoczy. 
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Sen Alicji, czyli jak działa mózg 

Imperium mrówek 

„Skąd się biorą marzenia senne, emocje oraz odruchy, jak działa pamięć i ile jest      

rodzajów pamięci.” 

Wolontariat 

Na terenie naszej szkoły 

działa szkolny wolontariat 

„92 uśmiechy”. 

Wszystkich zainteresowa-

nych chęcią niesienia pomo-

cy zapraszamy.  

Przypominamy też, że nasza 

szkoła cały czas czynnie 

bierze udział w zbieraniu 

zakrętek od butelek i karto-

nów oraz zużytych  baterii. 

Zbieraj, nie wyrzucaj! 



   

 

 

 

Kwiaty? Słodycze? Drobny upomi-

nek? Proszę bardzo! Chłopcy i 

mężczyźni w naszej szkole zadbali 

o to, by w to radosne święto 

obdarować czymś miłym swoje 

koleżanki. Ale też przy okazji Dnia 

Kobiet poprosiliśmy naszych kole-

gów i nauczycieli o dokończenie 

zdania „Gdybym mógł być dziew-

czyną/kobietą przez jeden dzień, 

to…”. Ciekawiło nas bowiem, jak 

mężczyźni spostrzegają kobiecy świat… 

 

Pan Rafał R. „Ustanowiłbym 8 marca dniem wolnym od pracy” 

Michał, kl. VII „Przestałbym oglądać Ligę Mistrzów” 

Rafał, kl. VII „Po raz pierwszy w życiu zrobiłbym makijaż” 

Pan Filip T. „Zrobiłbym sobie dzień w SPA oraz oglądałbym komedie romantyczne, 

płacząc ze wzruszenia” 

Pan Grzegorz P. „Poszedłbym na zumbę i spędziłbym beztrosko dzień na zakupach” 

Wojtek, kl. VI „Zobaczyłbym, jak reagują na mnie chłopcy w szkole” 

Krzysztof, kl. IV „Ubrałbym się modnie” 

Alexander, kl. IV „Zapuściłbym sobie włosy” 

Antek, kl. I „ Bym się tak nie ubrudził na placu zabaw jak zawsze” 

Kacper, kl.VIII „ Poszedłbym do kosmetyczki” 

Stasiek, kl. VIII „ Zrobiłbym sobie warkocze” 

Kuba, kl. VIII „Założyłbym sukienkę i szpilki” 

Pan Robert P. „Wybrałbym się do wizażystki, żeby popracowała nad moim wizerun-

kiem i zacząłbym plotkować” 

Dzień Kobiet  
Ciekawostka o Dniu 

Kobiet 

 

Święto to ustanowiono dla upa-

miętnienia manifestacji z 1908 

roku, w której wzięło udział 15 

tysięcy kobiet, które domagały się 

praw wyborczych i polepszenia 

warunków pracy.  

 

Źródło: 

https://glamcia.blogspot.com/2017/03/dzien-

kobiet-czyli-ciekawostki-o.html 

Czy wiecie że lewa źrenica 

różni się od prawej? 

 

Niektórzy „cierpią” na 

heterochromię oczu– 

tęczówki tych osób mogą 

mieć różne kolory np. 

Brązowo– zielone.  

„Gdybym mógł być dziewczyną/kobietą przez jeden dzień to...” 
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Książki to nie nuda, tylko przygoda!  
   

 

 

 

Jeśli myślicie, że czytanie książek jest nudne, jesteście w wielkim błędzie albo 

nie trafiliście jeszcze na TĘ właściwą książkę, która porwie Was w magiczny 

świat literatury! Poniżej kilka propozycji! 

Lista ciekawych książek dla młodzieży: 

1. ,,Cudowny chłopak” R. J. Palacio, 

2. ,,Zwiadowcy” John Flanagan, 

3. ,,Magiczne drzewo” Andrzej Maleszka, 

4. ,,PAX” Sara Pennypacker, 

5. ,, Chłopiec z burzy” Colin Thiele 

6. ,,Złodziej pioruna” Rick Riordan 

7. ,,Władca pierścieni” J.R.R. Tolkien, 

8. ,,Hobbit” J.R.R. Tolkien, 

9.  ,,Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett. 

10. ,,Koszmarny Karolek” Francesca Simon 

Oto recenzja jednej z nich: 

  ,,Ruiny Gorlanu”, to pierwszy tom  serii ,,Zwiadowcy” napisanej przez australij-

skiego pisarza Johna Flanagana. Jest to opowieść osadzona w fantastycznym 

świecie przypominającym średniowiecze, z jego rycerzami i zamkami. Powieść 

jest adresowana do młodzieży. 

  Głównym bohaterem jest Will, 15-letni sierota marzący o 

zostaniu rycerzem. Niestety jego warunki fizyczne (jest 

drobny i zwinny, a nie silny) nie pomagają mu  

w tym. Chłopak poznaje Halta, który proponuje mu dołą-

czenie do zwiadowców (tajemniczych ludzi, o których mówi 

się, że posługują się magią) i to jest początek przygód Wil-

la… 

  „Zwiadowcy” to opowieść o młodych ludziach i ich przy-

godach, sile przyjaźni, wartościach takich jak: lojalność, ucz-

ciwość, odwaga. Książka jest napisana prostym, łatwym w 

odbiorze językiem, sprawia, że czyta się ją szybko i przyjem-

nie. A bohaterowie, których łatwo jest polubić, sprawiają, 

że nie mamy ochoty rozstać się z nimi i sięgamy po kolejny 

tom, a mamy ich do wyboru aż …16 :) 

Gabriela Czerwińska 

Ciekawostki 

 

Czy wiecie, że numerację stron w 

książkach wprowadzono dopiero w 

XVI wieku? 

Pierwszą książką napisaną przy 

pomocy maszyny do pisania, były  

„Przygody Tomka Sawyera” 

W Japonii wydrukowano książkę 

kucharską zapachową! Aby poznać 

zapach danej potrawy, wystarczy 

potrzeć kartkę,   
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English Corner - rozwiąż rebusy 
Czy wiesz że... 

 

Wielka Brytania składa się z czte-

rech krajów; Anglia, Walia, Szkocja 

oraz Irlandia. 

Anglia jest najbardziej zaludnionym 

krajem w Wielkiej Brytanii, rocznie 

odwiedza ją około 20 milionów 

turystów. 

Big Ben to nie jest nazwa zegara, 

jak myśli większość z nas, tylko 

nazwa dzwonu, który warzy 13 

ton. 

Światło w łazience zapala się sznur-

kiem (wyobraź sobie to się dzieje, 

kiedy urywa się sznurek przy sufi-

cie).  

Jeśli macie jakieś 

ciekawe pomysły, 

chcecie, aby Wasz 

tekst znalazł się w 

gazetce szkolnej, 

zgłoście się do 

nauczycieli języka 

polskiego lub do sali 

nr 12. 

 

 

 Rozwiązanie rebusów ukarze się w następnym 

numerze 

 

 

 

To już wszystko w tym numerze, mamy nadzieję, 

że nowa forma gazetki przypadnie Wam do 

gustu.  Czekamy na Wasze pomysły!  

„Big Ben to nie jest nazwa zegara (…) tylko nazwa dzwonu” 


