
Ten obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, obchodzony w 

wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowa-

dzaniu w błąd, kłamaniu, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni 
uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają 

się różne żartobliwe informacje. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest 
jeszcze wyjaśnione, ale zaczął on być popularny w późnym średniowie-

czu i prawdopodobnie nawiązuje do dawnych starorzymskich praktyk. Prawdopodobna wyda-
je się również wersja, że obyczaj ten wywodzi się z rzymskiego święta Veneralia, obchodzo-

nego 1 kwietnia. W tym dniu dozwolone były żarty, wygłupy i kawały, a mężczyźni przebierali 

się za kobiety, paradując po ulicach. W tym roku ZDiTM na tablicach informacyjnych wymy-
ślał przeróżne kawały np. „Zwolnij, tunel w  kierunku Niebuszewa dzisiaj nieczynny”, „Uwaga 

wodoloty przy Bramie Portowej”, „Morze w Szczecinie dzisiaj nieczynne” "Zwolnij, grozi ci 
teleportacja na os. Kasztanowe".  

Piotr Pełka, kl. 6b  
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CO W NASZEJ SZKOLE SŁYCHAĆ? 

Gorączka Złota   
W naszej szkole odbędzie się akcja, której celem 

jest uzbieranie pieniędzy na wycieczki dla bied-

nych dzieci z całej Polski. Zachęcam wszystkie 

dzieci do wrzucenia 1, 2 i 5 groszówek do puszek 

klasowych.  Na koniec akcji monety będą ważone, 

a ta klasa, która będzie miała największą masę 

monet, wygra zawody.   

Piotr Pełka, kl. 6b  
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 Nasza szkoła corocznie obchodzi w kwietniu Dni Teatru. Oznacza to, że 

każda klasa przygotowuje przedstawienie dla całej szkoły. Dwa lata temu 

tematem była „Komedia”, rok temu „Woda”, a w tym roku wszystkie wystę-

py mają nawiązywać do tematu „Ekologia”.  W piątek obejrzeliśmy następu-

jące przedstawienia:  

 „Zielony Kapturek”- kl. 4a  

 „W baśniowym świecie Ekobohaterów”- kl. 4b  

 „Królewna Przyroda i ekoludki”- kl. 5a  

 „Jak ocalić ziemię”- kl. 5b  

 „ Matka Ziemia według mitologii greckiej”- kl. 5c  

 „W lesie” - kl. 6a,  

 „Przygoda Edmunda” - kl. 6b.  

Wszystkim gratulujemy!  Zdjęcia z przedstawień na stronie 5.  

Piotr Pełka, kl. 6b  

 
 

Ekologiczny Dzień Teatru 22.04. 

 Radek Redaktorek 
 Kwiecień to ciekawy 

miesiąc. Jego nazwa wywo-

dzi się od pierwszych kwit-

nących kwiatów. Dawniej 

miesiąc ten nazywał się 

żykwiat lub łudzikwiat, bo 

kwietniowe kwiaty często 

oszukiwały, wychodząc za 

wcześnie z ziemi.  

Jesteśmy na  stronie internetowej szkoły: 

http://www.sp59szczecin.szkolna.net/ 
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 Do jakiej szkoły podstawowej 
Pani chodziła?   

Pierwszą moją szkołą podstawową 

była SP71, tam uczęszczałam do 
zerówki. Klasę pierwszą rozpoczęłam 

już w nowej szkole, SP 65, i tam już 
zostałam do końca.   

 Jaki przedmiot najbardziej 

Pani lubiła w szkole? Dlacze-

go?   
Byłam bardzo pilnym uczniem, więc 

lubiłam wiele przedmiotów. W kla-
sach młodszych lubiłam bardzo recy-

tować i czytać z podziałem na role. 

Uwielbiałam też rozwiązywanie za-
dań, więc i matematyka też mnie 

pociągała. W klasach starszych moje 
serce skradła fizyka! Oczywiście cią-

gle przewijała się muzyka jako moje 

dodatkowe zainteresowanie.  

 Jakiego przedmiotu Pani nie 
lubiła, kiedy Pani była dziec-

kiem? Dlaczego?   
Nie lubiłam plastyki. Dlaczego? Może 

dlatego, że nie czułam, że jestem 

dobra w tym, co rysuję, maluję. Uwa-
żałam, że moje prace są słabe. Nie 

przepadałam także za chemią - po 
prostu nie czułam chemii do chemii:)  

 Czym się Pani interesowała w 

dzieciństwie?  

 Moje zainteresowania były bardzo 
różne. Bardzo lubiłam rozwiązywać 

zagadki, zadania - coś nad czym trze-
ba było pogłówkować. Lubiłam śpie-

wać, grać na instrumentach. Uwiel-

jeśli tak, to jakie?   

W dzieciństwie od zawsze mieliśmy 

koty. W moim nowym domu nie po-
siadam żadnego zwierzątka. 

 Jaka jest Pani ulubiona potra-

wa? 
  Uwielbiam sałatkę grecką z fetą i 

leczo. Oczywiście nie zapominajmy o 

ciastach! Moje ulubione to wszelkie-
go rodzaju serniki - oprócz tych na 

zimno - oraz kopiec kreta:)   

 Ile lat Pani pracuje w naszej 
szkole?  

Obecnie pracuję 6 rok.   

 Czy Pani lubi swoją pracę? 

Dlaczego?   
Oczywiście, że lubię! W końcu nadal 

tu jestem:) Sprawia mi ona wiele 
satysfakcji. Owszem, nie jest to ła-

twa praca, ale dzięki owocom, które 

przynosi, jest czymś wyjątkowym! 
Dowodem na to jest I nagroda we 

wczorajszym XVII Konkursie Piosenki 
Żeglarskiej i Szantowej zdobyta 

przez zespól muzyczny, który prowa-

dzę w naszej szkole! Ogromnie cie-
szy mnie nasz sukces, za który dzię-

kuję wszystkim moim wspaniałym 
śpiewakom! <3 

  Dziękujemy za udzielenie 

wywiadu.  

Piotr Pełka, kl. 6b  

Wywiad z Panią Agatą Kuźbik 
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białam też recytować! Brałam wtedy 

udział w różnych konkursach z wielo-

ma osiągnięciami.  

 Jakie jest teraz Pani hobby? 
Co Pani lubi robić w wolnym 

czasie?  
 Odkąd pojawiła się na świecie moja 

pierwsza córeczka, zaczęłam intere-

sować się rękodziełem. Wtedy to 
zaczęłam uczyć się szydełkować, 

decoupage'u przez internet. Nie była 
to prosta sprawa uczyć się bez na-

uczyciela, ale dałam radę:) Dzięki 

temu robiłam moim dzieciom, sobie, 
znajomych oryginalne ubranka, cza-

peczki, prezenty handmade. Fanta-
styczna sprawa! Lubię także ekspe-

rymentować, więc co rusz szukam 
ciekawych doświadczeń fizycznoche-

micznych.  

 Jakie bajki Pani lubiła oglądać 

w dzieciństwie? Czy dalej Pani 
ogląda bajki, jeśli tak to ja-

kie? 
  Moje ulubione to chyba Smerfy. 

Lubiłam także Gumisie czy też bajki 

Disney'a tj. Kopciuszek, Śpiąca kró-
lewna itd. Mam małe dzieci, więc 

czasem podglądam to, co one oglą-
dają :P A co! :D Są to bardzo różne 

bajki, ale ze względu na upodobania 

moich córek to są to albo: Zygzak 
McQuinn, Stacyjkowo, albo: Barbie i 

Księżniczki wszelkiego rodzaju! Więc 
rozpiętość ogromna!  

 

CO NAS INTERESUJE... 

Dzień Ziemii 22.04. 
  Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu 

równonocy jesiennej na półkuli południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa 

tyle samo, co noc. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w 

odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary 

czy przynależności etnicznej, wszyscy ludzie dzielą między siebie tę samą planetę, która - według orga-

nizatorów Dnia Ziemi - jest naszym wspólnym dobrem. Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi 

wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi 

został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. W naszej szkole z okazji  Dnia Ziemi 

było organizowane sprzątanie puszczy.   

Piotr Pełka, kl. 6b  
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Ziemi#R.C3.B3wnonoc_wiosenna  
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Drodzy Szóstoklasiści. Do 13.05 trzeba wybrać gimnazjum, do którego będziemy chcieli uczęszczać. Mam dla was kilka 

propozycji z najbliższej okolicy: 

WYGRAŁYŚMY !!! — sukces koła muzycznego  
 W  sobotę 23.04. b.r. dziewczyny z koła muzycznego prowadzonego przez panią Agatę Kuźbik zajęły I miejsce w XVII 

Konkursie Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „Zdroje 2016” w Zespole Szkół nr 1 w Szczecinie. Wszystkim gratulujemy i ży-

czymy dalszych sukcesów.                                                     Piotr Pełka, kl. 6b  

Obchody 71-lecia wyzwolenia Szczecina  
 Poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z klasą 6b pod opieką pani Anny 
Jasińskiej wziął udział uroczystości związanej z 71 rocznicą wyzwolenia Szcze-

cina. Uroczystość odbyła się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Na po-
czątku Prezydent Miasta Szczecina opowiedział o odzyskaniu Szczecina przez 

Polskę. Później po modlitwie składano kwiaty pod Pomnikiem Braterstwa Bro-

ni Żołnierzy Polskich i Radzieckich. Na koniec uroczystości zorganizowano 
defiladę,  w której brał udział poczet sztandarowy.        

Piotr Pełka, kl. 6b 

Po drugiej stronie Odry jest także dużo ciekawych gimnazjów, które może czekają właśnie na Was. Wybór macie bardzo 

duży. Przemyślcie rozważnie wasze decyzje. Przypominam, że możecie złożyć dokumenty nie tylko do gimnazjum 

rejonowego, ale też do trzech pozarejonowych.                                            

Piotr Pełka kl. 6b 
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 Rano obudziłem się bardzo zmarznięty. Rozejrzałem się 

wokoło i usiadłem przerażony. Byłem sam w łodzi i chyba 

na środku oceanu. Spojrzałem w dal. Morze spokojnie falo-

wało. Skąd się tu wziąłem? Wszystko zaczęło powoli do 

mnie docierać.   

 Tata zabrał mnie w rejs statkiem do Ameryki Południo-

wej. Statek bardzo mi się podobał. Na pokładzie znajdowa-

ło się mnóstwo pomieszczeń, między innymi bar, maszy-

nownia, basen, mostek kapitański i wiele kwater do spa-

nia. Podczas rejsu poznałem kilku kolegów, z którymi cały-

mi dniami bawiłem się na pokładzie.   

 Pewnego wieczoru graliśmy w chowanego. Postanowi-

łem się ukryć w łodzi ratunkowej. Była ona okryta płachtą i 

mocno przymocowana do statku.   

-Tam nikt mnie nie znajdzie – pomyślałem. Siedziałem 

cichutko schowany za drewnianą skrzynią. Słyszałem głosy 

kolegów, którzy dość długo mnie szukali i krzyczeli,  że 

kończą zabawę. Nie chciałem jednak wyjść, bo Ania, Mirek 

i Ireneusz odkryliby moją tajną kryjówkę. Zmęczony  na 

koniec zabawy zasnąłem.   

 Otrząsnąłem się pomału z szoku. Muszę coś zrobić. 

Trzeba się ratować! Rozejrzałem się po łodzi. Oprócz wiel-

kiej pustej skrzyni i wioseł znalazłem apteczkę, i niedużą 

walizkę, w której były zapałki, suchy prowiant, woda, kom-

pas, scyzoryk i rozładowany telefon satelitarny. Zjadłem 

śniadanie i spostrzegłem, że oprócz wioseł łódź ma też 

silniczek motorowy. Sprawdziłem kierunek na kompasie i 

ruszyłem na zachód.    

 Po paru minutach z mgły ujrzałem ląd. Zaparkowałem 

na plaży. Niedaleko rosła gęsta dżungla. Uformowałem z 

piasku kopiec na ognisko i ruszyłem nazbierać gałęzi na 

palenisko. Podnosząc grubsze i cieńsze konary, dotknąłem 

czegoś miękkiego. Dobrze, że odskoczyłem, bo był to wąż.  

Aby bardziej nie denerwować gada, chciałem wrócić na 

plażę. Gałęzi miałem całkiem sporo. Jednak zezłoszczony 

gad popełzał za mną. Gdy wkładałem mniejsze gałęzie do 

kopca, ten sam wąż wraz z jego żoną wpełzł mi do kopca. 

Węże syczały, a ten drugi o mało mnie nie ugryzł. Obydwa 

nie były skore do wyjścia mimo, że przeganiałem ja nawet 

wiosłem. 

-O Boże – krzyknąłem zirytowany– te gady wpełzły do ogniska 

i wyjść nie chcą. Co ja mam zrobić?  

Wtedy wpadł mi do głowy pomysł. Wrzucę do ogniska zapałkę 

i zobaczę, co zrobią węże. Co pomyślałem, to zrobiłem. Węże 

widząc płomienie, uciekły. Teraz mogłem spokojnie dołożyć 

grubsze gałęzie. Usiadłem obok ogniska i czekałem, aż ktoś 

mnie znajdzie.  

 Po niedługiej chwili zobaczyłem, że coś się rusza w krza-

kach. Dobrze wpatrzyłem się między drzewa i zobaczyłem 

Indian. Rozmawiali oni między sobą i pokazywali na mnie 

palcami. W końcu podeszli do mnie. Pomyślałem, że jest to 

moja szansa na powrót na statek, gdzie pewnie wszyscy mnie 

szukają. Pokazałem tubylcom łódź, ocean i  rozładowaną ko-

mórkę satelitarną. Jeden z Indian pokazał mi gest „chodź” i 

powiedział coś do pozostałych. Ruszyliśmy w drogę.    

 Ledwo, gdy weszliśmy do buszu, zobaczyłem małpy, które 

rzucały w krzaki kokosami.  Pokazałem to jednemu, a ten coś 

krzyknął i przewrócił mnie na ziemię. Dobrze zrobił, gdyż z 

krzaków wylazła wściekła pantera z młodymi . Zwierzę rzuciło 

się w kierunku mnie i Indianina, ale na chwilę się zatrzymało i 

wydało przeraźliwy ryk. To ten sam wąż, który siedział u mnie 

w ognisku, ugryzł ją w nogę. W dodatku ten drugi też groźnie 

zasyczał. Były to boa dusiciele. Pantera uciekła w popłochu 

przed wężami.  

 Po niedługiej wędrówce zobaczyłem wioskę Indian. Pode-

szliśmy do budynku z krzyżem. Był to kościół misjonarza, z 

którym dogadałem się po angielsku, że potrzebuję baterii, 

aby skontaktować się ze statkiem. Pastor George napoił i 

nakarmił mnie obiadem. Potem pożyczył mi swoją baterię, za 

co podarowałem mu kompas. Później odbyła się msza, na 

której wraz z chłopcami z wioski pomagałem przynosić kieli-

chy.    

 Po mszy skontaktowałem się ze statkiem, z którego po 

niedługim czasie przyleciał helikopter. Wybiegł z niego mój 

tata i mocno mnie przytulił.  W drodze powrotnej tata opowie-

dział mi o nocnym szkwale, który zerwał jedną z szalup. Aku-

rat tę, w której byłem ja. Trzeba przyznać, że zawsze mam 

szczęście. Cieszę się, że ta przygoda skończyła się dobrze. 

Morska Przygoda 
autor: Piotr Pełka 

OPOWIADANIA  

        KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 Opiekunem koła jest pani Edyta Michnik. Zajęcia przeznaczone są dla klas 4-6. Na zaję-

ciach dzieci recenzują książki, które czytały i dyskutują o nich, wymieniając własne spostrze-

żenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów.  

Piotr Pełka, kl. 6b  

Klub młodego czytelnika 
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Jasio opowiada o swoich wrażeniach z 

pobytu w indiańskiej wiosce:  

-I poznałem wodza Wielkie Światło i 

jego dwóch synów.  

-A jak się nazywali?– pyta mama - 

-Włącznik i Wyłącznik     
 

Przybiega dzieciak na stację benzyno-

wą z kanistrem:  

- Dziesięć litrów benzyny, szybko!  

- Co jest? Pali się?  

-Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby 

przygasa.     
 

Mama pyta sie swego synka:  

-Kaziu, jak się czujesz w szkole?  

Jak na komisariacie: ciągle mnie wy-

pytują, a ja o niczym nie wiem.  
    

-Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mó-

wi ojciec do syna - na pewno wiesz, że 

dwa razy dwa jest cztery, a ile to bę-

dzie sześć razy siedem?  

 -Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz 

dla siebie łatwiejsze przykłady?!   

Rozwiązania poszczególnych zagadek  wyślij na E-

mail: Piotrekglosucznia@interia.pl np.  

1. statek ;  2. łódka.  

Ania Zagadka poda rozwiązania w  następnym 

numerze.  Rozwiązania z poprzedniego numeru: 

1. Zając/Królik; 2. Kurczak 

Ania Zagadka 
 Witam wszystkich! Przygotowałam wiosen-
ne zagadki: 

1. Nastawił  budzik na wiosenną porę, 

Gdy wstał ze snu zimowego. 
Złowił dwie rybki, wykąpał się w wodzie, 
Nie bójcie się … starego 

2.    Lecą z Afryki 
Rodzice i smyki 

I słyszysz od rana  

Klekot ... 
 

 Blondynka pyta męża:  

-Czy to prawda, że płazy są głupie?  

-Prawda żabciu.    

Piotr Pełka, kl. 6b 

    

Nauczyciel języka polskiego pyta się 

uczniów:   

-Jak brzmi liczba mnoga do rzeczowni-

ka "niedziela"?   

-Wakacje, proszę pana!     
 

Pani nauczycielka mówi do Jasia:  - 

Jasiu pokaż na mapie Morze Czarne i 

Morze Czerwone.  Jasio myśli, myśli...  

Nagle mówi do pani:  

 - Proszę pani, ale ja tu widzę tylko 

morza niebieskie.   
 

 Czemu blondynka kładzie się spać z 

linijką ??? 

 -Bo chce zmierzyć jak długo śpi.   

Maja Zimnoch, kl. 6b  



 Już cały świat o mnie słyszał. Urodziłem 

się 21.08.1988r. pochodzę ze sportowej 

rodziny. Niestety, mój tata szybko zmarł. 
Swoją przygodę z profesjonalnym futbolem 

zacząłem w 2005r., grając w Delcie War-
szawa. Od 2005 do 2006r. grałem w Legi II 

Warszawa. W tym samym roku zacząłem 
grać w Zniczu Pruszków aż do 2008, kiedy 

„przeprowadziłem się” do Lecha Poznań na dwa lata i od 2010 do 2013 grałem w Borussi Dortmund. Teraz każdy wie, że 

gram w Bayernie. W 2009r. osiągnąłem puchar i superpuchar  Polski. Rok później mistrzostwo kraju a w 2011 i 2012 mi-
strzostwo Niemiec, tego samego roku puchar Niemiec.     

Kuba Józefowicz, kl. 6b      
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 Nazywam się Jakub Błaszczykowski. Urodziłem się 14.12.1985r. Tak samo jak mój wujek 

Jerzy Brzęczek byłem kapitanem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Kiedy miałem 11 lat, 

straciłem rodziców w jednej chwili, ponieważ mój tata zabił mamę. Tata trafił do więzienia, a 

wychowaniem mnie zajęła się moja babcia Felicja i wujek Jerzy, którzy pomogli mi w tym 

trudnym czasie. Na boiskach ekstraklasy po raz pierwszy wystąpiłem w 2003r. w barwach 

KS Włodar Częstochowa. Od 2005 do 2007 roku występowałem w Wiśle Kraków i od 2007 

do 2015 w barwach Borussi Dortmund. Aktualnie reprezentuję barwy Fiorentiny. W 2005 

roku zdobyłem mistrzostwo Polski, w 2008 roku awansowałem z reprezentacją do finałów  

Euro 2008, a w   2011 mistrzostwo Niemiec.    

Kuba Józefowicz, kl. 6b      

GOŚĆ SPECJALNY 

        SPORT 

 Jest to dyscyplina polegająca na jak najszybszym ułożeniu kostki Rubika i innych łamigłówek logicznych z jej rodziny. Od 

kiedy to węgierski profesor architektury Ernő Rubik wynalazł w 1976 roku układankę logiczną zwaną Kostką Rubika, zain-

teresowanie nią stale rosło. Fascynacja produktem, który błyskawicznie podbił rynek zabawek skumulowała się 5 czerwca 

1982 roku w Budapeszcie, gdzie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata. Przełom nadszedł razem z pojawieniem się Inter-

netu, w którym szybko zaczęły pojawiać się fora speedcubingowe, w których układający dzielili się swoim doświadczeniem 

wzajemnie oraz wiele poradników, zarówno dla początkujących jak i dla bardziej zaawansowanych.  

Maja Zimnoch, kl. 6b  

Speedcubing 

Jakub Błaszczykowski 

CYTAT MIĘSIĄCA: 

„Do 13.05 trzeba wybrać gimnazjum, do  

którego będziemy chcieli uczęszczać. ”  

Robert Lewandowski 


