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KAŁAMARZ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH
W RUTKACH KOSSAKACH

W TYM NUMERZE
M.IN.
Wydarzenia z życia szkoły:
Apel dotyczący
bezpieczeństwa podczas
ferii.
Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego.
Obchody Dnia
Bezpiecznego Internetu wiersze laureatów
konkursu.
Apel profilaktyczny
"Wolni od uzależnień".
Obchody pierwszego dnia
wiosny.

STRONA 3 |MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Wywiad z Panią Reginą Bujną.
Wiersze laureatów konkursu
logopedycznego.
Nauczyciel pod lupą tzn.
pytania do Pana Tomasza
Kućmierowskiego.
Ciekawostki o zwierzętach.
... i wiele innych atrakcji!

STRONA 8 | KONKURS
PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

STRONA 9 | KONKURS - STRÓJ WIOSENNY

STRONA 9 | DZIEŃ BEZ PLECAKA
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KILKA SŁÓW OD REDAKCJI
Przekazujemy naszym Czytelnikom do rąk drugi w tym roku szkolnym numer naszej
gazetki szkolnej „Kałamarz”. Znajdziecie w nim informacje o szkolnych wydarzeniach,
wywiady z nauczycielami, recenzje gier komputerowych, a także wiele innych
ciekawostek, z którymi warto się zapoznać.
Zapraszamy do kącika rozrywki, gdzie możecie liczyć na chwilę śmiechu i relaksu.
Zachęcamy do lektury!
Redakcja

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY
APELE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS FERII
17 stycznia klasa V a przygotowała apel na temat
bezpieczeństwa podczas ferii. Uczniowie recytując
wiersze oraz Kodeks Bezpieczeństwa przypomnieli
wszystkim o najważniejszych zasadach bezpiecznego
spędzania zimowego wypoczynku. Na apelu Pani
policjantka poruszyła ważne kwestie cyberprzemocy
oraz bezpieczeństwa w Internecie.

Styczeń

19 stycznia 2022 uczniów klas I-III odwiedziły panie
Policjantki, które omówiły zasady bezpiecznego wypoczynku
podczas ferii. Również uczniowie klasy II a wraz z Panią Ireną
Żukowską przekazali, podczas apelu, swoim koleżankom
i kolegom dobre rady, ostrzeżenia i kodeks postępowania
w czasie ferii.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

22 lutego 2022 roku uczniowie naszej szkoły świętowali Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego razem z Pierwszą Damą Rzeczypospolitej Polskiej Agatą Konrnhauser-Dudą, która
połączyła się online z Pałacu Prezydenckiego.
Na początku uczniowie klas I-III przedstawili swój program słowno-muzyczny. Najmłodsze
dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze oraz łamańce językowe.

Następnie odbył się szkolny turniej „Jeden
z dziesięciu”. Jego formuła przypominała
znany teleturniej, a pytania obejmowały
tematykę z różnych dziedzin języka polskiego.
oW turnieju rywalizowało dziesięcioro
uczniów klas siódmych i ósmych. W czasie
trwania konkursu Pani Prezydentowa nie
tylko przyglądała się przebiegowi zabawy, ale
również wzięła w niej udział, zadając
uczestnikom pytania w III rundzie.
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Zabawa „1 z 10” przypadła wszystkim do gustu, zarówno uczestnicy, jak i widzowie bardzo
dobrze się bawili, a prowadzący świetnie się spisali, tworząc zdrową atmosferę rywalizacji.
Pierwsze miejsce w turnieju „1 z 10” zajęła Julia Godlewska z klasy VIII c, drugie miejsce
wywalczyła Natalia Kłosek z klasy VIII b, a trzecie Małgorzata Grodzka z klasy VIII a. Wszyscy
uczestnicy otrzymali z rąk Pani Dyrektor Anny Wądołowskiej upominki. Natomiast laureatom
atrakcyjne nagrody wręczył Wójt pan Dariusz Modzelewski.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i odwagi.

Źródło: Oficjalna Strona Prezydenta RP, fot: Grzegorz Jakubowski/KPRP, 22.02.2022
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OBCHODY Dnia bezpiecznego internetu
W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu odbył się
konkurs na wiersz/rymowankę dotyczący bezpiecznego korzystania
z Internetu. Poniżej znajdują się wiersze laureatów konkursu.

WIERSZE LAUREATÓW KONKURSU
Mały odbiorco współczesnej techniki,
zbyt długo nie oglądaj filmików na „youtube”.
W błękit nieba częściej spoglądaj,
baw się na świeżym powietrzu.
Ekran laptopa i telefonu sprawi,
że nałogowym staniesz się podglądaczem.
Wzrok Twój zepsuje się,
okulista go nie naprawi.
Nie wchodź na strony,
które zakazane są Tobie.
Wszystkiego dowiesz się,
gdy czas odpowiedni nastanie.
Szymon Wnorowski, klasa III b

Dzieci mają komputery,
A w nich gry i bajery.
Moc atrakcji tam znajdziecie,
To Internet sami dobrze wiecie.
Bądźcie czujni i ostrożni,
Bo Internet bywa groźny.
Bezpieczeństwa przestrzegajcie,
Zawsze czujność zachowajcie.
Jakub Mańkiewicz, klasa IV a

Luty

Cyberprzemoc to przestępstwo w Internecie.
Cyberprzemoc może dotknąć ciebie też.
Zapamiętaj zatem młody przyjacielu:
- kiedy czujesz zagrożenie powiedz komuś
dorosłemu
- nieznajomym nic o sobie nie mów też
- strzeż adresu zamieszkania
- nie publikuj swoich zdjęć
- nie umawiaj się z osobą z Internetu,
przecież nie wiesz tak naprawdę kto to jest
I na koniec smutny tekst: „W Internecie źli
ludzie są też”.
Choć Internet nam pomaga,
To nie zawsze dobry jest.
Są wirusy,
Są łobuzy,
Co czekają na swój dzień.
Chcą cię zwabić lub oszukać,
lub umówić z tobą się.
Gdy poczujesz zagrożenie
nie ukrywaj tego, nie!
Powiedz komuś dorosłemu, by bezpiecznie
poczuć się.
Praca zbiorowa uczniów klasy II a,
przy współpracy z p. Ireną Żukowską
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Trzeba uważać w Internecie,
bo wirusy są tam przecież.
I nie wciskać byle czego,
bo można zrobić coś złego.
Nieznajomych nie spotykać
i bzdur nie pisać!
Zawsze pytać się rodzica
czy się mądre rzeczy czyta.

NUMER 2/2021/22
W Internecie wciąż grzebiecie,
ciekawych informacji poszukujecie.
Ale czy jest bezpiecznie w Internecie?
Może jeszcze nie wiecie, że cyber-zagrożenia
czekają na Was w bezkresnej sieci.
Uczniowie klasy ZET

Więc pamiętaj mój kolego
bądź uważny, strzeż się złego.
Nie krytykuj, nie obrażaj!
Na hejt w sieci zawsze zważaj.
Aleksandra Nieradko, klasa IV b

„Internet bywa groźny”
Internet dobrze jest każdemu znany i często z niego korzystamy,
Mnóstwo czasu przed komputerem spędzamy,
Lecz nie zawsze uważamy!!!
Wpisujemy swoje dane, tam gdzie jest to niepożądane.
Mnóstwo z tego potem jest nieprzyjemności, jeśli pod naszym imieniem ktoś inny
gości.
Aby bezpiecznie logować się w sieci, musisz hasła strzec bez hecy!!!
Nie ufaj osobom poznanym w wirtualnym świecie, bo nie wiadomo kto po drugiej
stronie z Tobą plecie.
Nie zaczepiaj i nie obrażaj w sieci, bo możesz skrzywdzić inne dzieci. Potem jest płacz,
szlochanie i skarżenie się mamie.
Otwieraj strony dobrze Ci znane, bo jest to bardzo wskazane, komputer działa wtedy
jak nówka, bo nie dopadła go wirusówka.
Gdy czas swój poświęcasz graniu, nie zapominaj wówczas o lekcji odrabianiu i
sprzątaniu, bo czas trzeba dobrze planować i go nie marnować.
Zamiast rozmawiać przez Messengera, możesz odwiedzić swojego przyjaciela.
Nie siedź długo przy komputerze, przecież możesz pojeździć na rowerze.
Morał jest prosty i niech będzie wszystkim znany:
Pamiętajmy! Musimy być ostrożni, bo Internet bywa groźny!!!
Alicja Zambrzycka, klasa II b
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APEL PROFILAKTYCZNY - WOLNI OD UZALEŻNIEŃ
Marzec

W dniu 21 marca klasa VII b pod kierunkiem wychowawczyni zaprezentowała
uczniom klas IV- VIII apel profilaktyczny pt.: „Wolni od uzależnień”. Jako
przestrogę uczniowie przytoczyli historie trojga swoich rówieśników, którym
uzależnienia zniszczyły życie.
Młodzież zwróciła szczególną uwagę na
popularne w Polsce substancje uzależniające.
Wśród nich wymieniono: nikotynę znajdującą
się w papierosach, alkohol ukryty w piwie,
winie i wódce oraz narkotyki. Bardzo
popularne w obecnych czasach stały się
również
uzależnienia
od
komputera,
Internetu, gier komputerowych i innych
urządzeń elektronicznych stacjonarnych czy
mobilnych. Ich nadużywanie wpływa na
układ
nerwowy
człowieka
i
może
doprowadzić
do
śmierci.
Uczniowie
przedstawili metodę odmawiania w trzech
krokach. Wyrazili nadzieję, że wiedza
o działaniu substancji uzależniających
pozwoli
radzić
sobie
z
życiowymi
problemami bez pomocy używek.

ZAWODY SPORTOWE

Pierwszego dnia wiosny odbyły się zawody
sportowe, które miały podobny przebieg jak
test rekrutacyjny do policji, dostosowany do
wieku i możliwości uczniów. Do zmagań stanęły
4 osoby z każdej klasy (dwie dziewczynki
oraz dwóch chłopców).
W poniższej tabeli znajduje się zestawienie
zwycięskich osób i klas w poszczególnych
kategoriach.

Podczas zawodów panowała wyjątkowa atmosfera.
Uczniowie wykazali się dużą sprawnością fizyczną.
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KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
W ramach podsumowania innowacji pedagogicznej pt. „Znamy języki śpiewająco” w dniu
21 marca uczennice klas IV-VIII wzięły udział w „Konkursie piosenki obcojęzycznej”. Podczas
konkursu zaprezentowanych zostało 11 utworów anglojęzycznych.
Komisja konkursowa w składzie: Milena Godlewska, Regina Bujno oraz Magdalena
Stypułkowska wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce:
Julia Godlewska kl. VIII c, utwór „Riptide”
II miejsce:
Wiktoria Ciborowska i Katarzyna
Godlewska kl. VIII a, utwór „Diamonds”
Magdalena Targońska, Patrycja
Targońska, Julia Piszczatowska, Justyna
Gutowski, Aleksandra Ziemak kl. VIII a,
utwór „Stitches”
Izabela Grodzka kl. VII a, utwór „Arcade”
III miejsce:
Katarzyna Kłosek kl. V b, utwór ” Bella
ciao”.
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KONKURS MODA WIOSENNA
W Dniu Wiosny 21 marca odbył się w naszej szkole konkurs na najpiękniejszy strój wiosenny
z wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do recyklingu - „Moda wiosenna”. Uczniowie
klas IV-VIII bardzo zaangażowali się w przygotowanie strojów. Każda klasa starała się wykonać
jak najpiękniejszy i najbardziej ekologiczny strój. Wykonane kreacje uczniowie przedstawili
podczas pokazu ”Mody wiosennej”. Pokazowi towarzyszyło wiele emocji. Widzowie
entuzjastycznie oklaskiwali modeli prezentujących wykonane stroje. Wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni słodyczami.

I miejsce klasa – IV a, VII a, VIII b
II miejsce klasa – VIII c
III miejsce klasa – VI a

DZIEŃ BEZ PLECAKA
25 marca 2022, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, uczniowie przynieśli
swoje szkolne pomoce we wszystkim co możliwe, z wyjątkiem plecaków.
Pomysłów było mnóstwo: walizki, wiadra, koszyki, skrzynki na narzędzia, kosz na
śmieci, wózek na zakupy. Uczniowie wykazali się wielką pomysłowością
i kreatywnością.
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Wywiad z panią Reginą Bujno
6 marca w Europie obchodzony jest Dzień Logopedy. Z tej
okazji przeprowadziliśmy wywiad z Panią Reginą Bujno.
Prowadzi Pani zajęcia logopedyczne. Kto może uczestniczyć w takich
zajęciach?
Pani Regina Bujno: W takich zajęciach może uczestniczyć każdy, kto
ma problemy z wymową.

Jakie korzyści przynoszą takie zajęcia?
R.B.: Na zajęciach logopedycznych najczęściej korygujemy wady wymowy. Efekty zależą od ilości
włożonej pracy i chęci. W większości efekty są zadowalające.
W jaki sposób dzieci mające wady wymowy powinny pracować w domu?
R.B.: Sposób pracy w domu jest ściśle dopasowany do indywidualnych potrzeb dziecka
i przedstawiony przede wszystkim rodzicom. Wcześniej wszystkie ćwiczenia są dokładnie
zademonstrowane i wykonane przez dziecko w szkole. Każde dziecko traktowane jest
indywidualnie. Bardzo ważne jest, aby ćwiczenia wykonywane były codziennie.
Czy istnieją sposoby, aby zapobiec wadom wymowy?
R.B.: W duże mierze tak. Już od urodzenia dziecka rodzice/opiekunowie powinni dużo do
dziecka mówić i jak najwcześniej dużo czytać. Nie pozwalajmy malutkim dzieciom korzystać
z mediów (tablety, telefony, telewizja), ewentualnie niech będzie to mądrze "dozowane"
i dopasowane do wieku dziecka.
Prowadzi też Pani zajęcia teatralne w Domu Kultury. Co Panią skłoniło do utworzenia zajęć
teatralnych?
R.B.: Od najmłodszych lat interesowałam się teatrem, na każdym etapie nauki należałam do
kółka teatralnego, była to moja pasja, hobby.
Jakie korzyści, Pani zdaniem, płyną z udziału w takich zajęciach dla dzieci?
R.B.: Jest wiele korzyści. Po pierwsze pokonujemy tremę, własne bariery, zawiązujemy nowe
przyjaźnie, wspieramy rozwój mowy, ćwiczymy dykcję i świetnie się bawimy.
Czy trudno jest zorganizować przedstawienie?
R.B.:
Przy każdej organizacji wynikają niewielkie problemy. W naszym przypadku to
zorganizowanie czasu, by wszystkim to pasowało. Dzieci mają dużo nauki i inne zajęcia
dodatkowe.
Czy jest Pani zadowolona w pracy w naszej szkole?
R.B.: Jestem bardzo zadowolona z pracy w szkole, ponieważ lubię swój zawód i lubię pracować
z dziećmi.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu☺
R.B.: Ja również dziękuję.
Wywiad przeprowadziły:
Katarzyna Godlewska, Wiktoria Ciborowska
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Konkurs logopedyczny
4 marca 2022 roku rozstrzygnięty został konkurs logopedyczny "Opowieści połamanej treści".
Spośród wszystkich otrzymanych prac, komisja konkursowa, w składzie: Pani Krystyna
Godlewska i Pani Urszula Zięba, wyłoniła zwycięzców. 🥇🥈🥉
W kategorii klas II-III
I miejsce
Julia Dziuba- kl. II a
Lena Malinowska - kl. II a
II miejsce
Hubert Ożarowski - kl. III b
Marysia Rakowska - Kl. III b
III miejsce
Karol Ciecierski - kl. III b
Szymon Wnorowski - kl. III b
Alicja Zambrzycka - kl. III b
Wyróżnienia
Liliia Herun - kl. II a
Lena Mankiewicz - kl. II a
Magdalena Kulesza - kl. III b

Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za udział
w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

PRACE LAUREATÓW KONKURSU

W kategorii klas IV- VII
I miejsce
Gabriela Łuba - kl. IV a
II miejsce
Julia Czochańska - kl. IV b
Aleksandra Łuba - kl. V b
III miejsce
Małgorzata Godlewska - kl. VII b

11

STYCZEŃ - MARZEC 2022

NUMER 2/2021/22

PRACE LAUREATÓW KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO
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PRACE LAUREATÓW KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO
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PRACE LAUREATÓW KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

14

STYCZEŃ - MARZEC 2022

NUMER 2/2021/22

Nauczyciel Pod LupĄ
W cyklu pod lupą nauczyciele pozwalają nam się bliżej poznać.
Poprosiliśmy o dokończenie zdań Pana Tomasza Kućmierowskiego nauczyciela matematyki.
1. W wolnym czasie lubię chodzić po lesie.
2. Nie lubię kłamstwa i nauczania zdalnego.
3. Moją pasją jest praca w szkole.
4. Przedmioty, których nie lubiłem w szkole to geografia, technika,
plastyka.
5. Przedmioty, które lubiłem w szkole to historia, matematyka,
chemia, fizyka, w-f.
6. Dział, który najbardziej lubię w matematyce to analiza
matematyczna, ciągi, szeregi, całki i różniczki.
7. Wybrałem zawód nauczyciela matematyki przez przypadek,
chciałem uczyć fizyki.
8. W swojej pracy najbardziej lubię swoją pracę.
9. Kraj, który chciałbym odwiedzić, to Australia i Nowa Zelandia.
10. Moim ulubionym daniem jest fasolka po bretońsku.
11. Muzyka, której najczęściej słucham to koncert skrzypcowy
Beethovena.
12. Moim marzeniem jest jak najwięcej czasu spędzać z moimi
wszystkimi wnuczkami.
13. Cenię sobie ludzi, którzy potrafią rozmawiać i przedstawiać
argumenty.
14. Moja ulubiona bajka z dzieciństwa to ,,Zaczarowany ołówek".
15. Gdybym miał czarodziejską różdżkę sprawiłbym, żeby ludzie
nauczyli się rozmawiać ze sobą przedstawiając argumenty a nie
gardzili odmiennym zdaniem.
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WARTO POMAGAĆ
Wolontariat cieszy się dużą popularnością
w wielu szkołach. Działa także w naszej
placówce edukacyjnej i skupia wielu ludzi:
tych, którzy pragną pomóc, tych, którzy tę
pomoc otrzymują i tych, którzy włączają się
w akcje charytatywne. Jak pomoc i okazanie
serca drugiemu człowiekowi wpływa na
uczniów, wolontariuszy, nauczycieli
i rodziców? Postanowiliśmy spytać o to
wymienione grupy społeczne.

Z perspektywy ucznia
Najwięcej w akcje charytatywne włączają się uczniowie naszej szkoły. To oni pomagają przez
uczestnictwo w kiermaszach, przynoszenie artykułów spożywczych, a także nakrętek czy
pieniędzy.

Większość,

bo

aż

9/10

uczniów,

ocenia

pozytywnie

akcje

charytatywne

przeprowadzone w szkole, a 7/10 z nich brało w nich udział. Uczniom naszej szkoły najbardziej
podobał się organizowany 22 listopada 2021 roku Dzień Życzliwości, który uświadomił nam, że
warto okazać trochę serca i wspomnianej życzliwości wobec innych ludzi.

Z perspektywy nauczyciela
Akcje charytatywne nie mogłyby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie naszych nauczycieli.
,,Wolontariat to dla mnie przede wszystkim możliwość niesienia pomocy innym. Pomaganie
innym sprawia, że świat staje się lepszy. Mam też poczucie, że jeśli ja pomogę innym, będę mogła
liczyć na pomoc, gdy będę tego potrzebowała. Pomaganie innym daje dużo radości zarówno
osobom, które pomagają, jak i tym którzy tej pomocy potrzebują. Wolontariat to też doskonała
forma integracji społecznej. Miło jest patrzeć, jak budują się relacje między osobami, które mają
wspólny cel - pracę na rzecz innych. Wolontariat pozwala też na rozwijanie wielu ważnych cech
osobowości, które mogą się przydać młodym ludziom w przyszłości. Są to m.in: kreatywność,
dobra organizacja, sumienność, pracowitość, komunikatywność . Zajmując się wolontariatem
nabywamy umiejętność budowania dobrych relacji z ludźmi.” - mówi pani Anna Duchnowska,
która jest opiekunką szkolnego wolontariatu.
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Z perspektywy wolontariuszy
Wolontariat nie mógłby istnieć bez wolontariuszy, którzy są uczniami naszej szkoły.
,,Uważam, że wolontariat w szkole jest bardzo przydatny i to, że dzieci się w niego angażują jest
wspaniałe” – mówi Julka z klasy 8. Magda z tej samej klasy dodaje, że choć wolontariuszy jest nie
wielu i tak dają sobie radę. Kasia uważa, że wolontariat jest kreatywną i potrzebną instytucją,
która pomaga innym. ,,Dzięki tego typu akcjom czynimy dobro, a ja wierzę, że ono do nas
wraca”.

Z perspektywy rodzica
W akcje charytatywne włączają się także rodzice uczniów. Co sądzą o szkolnym
wolontariacie? Okazuje się, że aż 9/10 zapytanych postrzega go jako potrzebną instytucję, dzięki
której dzieci

i młodzież uczą się bezinteresowności i pomagania innym z potrzeby serca. ,,Gdy

w szkole są organizowane akcje charytatywne zawsze chętnie się w nie angażuję. Sprawia mi to
dużo radości i daje wiele satysfakcji” - odpowiedział jeden z zapytanych rodziców. ,,Bardzo
cieszę się, że nasze pociechy są uczone pomagania innym. To ważne, aby ludzie byli otwarci na
czyjeś potrzeby” – dodaje inna z zapytanych osób.

Co na to nasza szkoła?
W szkole organizowanych jest wiele akcji charytatywnych, m.in. kiermasze ciast przed Bożym
Narodzeniem i Wielkanocą, a także z okazji mniej znanych świąt np. Dnia Życzliwości. Uczniowie
chętnie angażują się także w zbiórki pieniężne, takie jak Góra Grosza. W szkole są także
zgromadzane nakrętki od butelek. Wszystkie te akcje skupiają w sobie pomoc innym, chęć
okazania serca drugiemu człowiekowi. Uczą bezinteresowności i ukazują radość z pomagania
innym.

Jak wolontariat wpływa na nasze życie?
Wolontariat uświadamia nam, że poza nami na świecie są jeszcze inni ludzie, którzy
potrzebują naszej pomocy, z powodu biedy, braku dostępu do edukacji, żywności i wody zdatnej
do picia, a także osoby cierpiące na nieuleczalne choroby. Wolontariat przedstawia nam różne
formy pomocy tym ludziom. Uświadamia, że dobroć okazana drugiej osobie w sposób
bezinteresowny jest wspaniałą zabawą, ale przede wszystkim pięknym gestem.
Autorzy:
Małgorzata Grodzka, Paweł Godlewski, Zuzanna Zaremba, Aleksandra Ziemak, Wiktoria
Wnorowska, Łukasz Zambrzycki
kl. VIII a
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Kącik Muzyczny
7 spośród najdziwniejszych
instrumentów muzycznych świata
Mówią, że zdolny muzyk i na grzebieniu serenadę zagra. Cóż, w przypadku instrumentów poniżej
potrzebne będą nie tylko duże umiejętności, ale też spora doza kreatywności.

#1. Singing ringing tree
Wygląda jak drzewo i stanowi nie lada atrakcję.
Jedna z czterech rzeźb składających się na
instalację artystyczną "The Panopticons" w
East Lancashire w Anglii to w rzeczywistości
całkiem spory instrument muzyczny. Składa
się z metalowych rur różnej długości,
ułożonych w różnych kierunkach. Z każdym
podmuchem wiatru "śpiewające drzewo"
wydaje inne dźwięki.
#2. Glassharmonika
Choć wygląda jak starodawna maszyna do
szycia, brzmi nieco lepiej. Glassharmonika,
czyli harmonika szklana, to w rzeczywistości
kilkadziesiąt szklanych kloszy o różnych
rozmiarach umieszczonych na jednej osi. Ową
oś za pomocą specjalnego pedału wprawia się
w ruch. Klosze obracają się wtedy, a dotknięcie
ich palcem wywołuje dźwięk - o różnej
wysokości, zależnie od rozmiaru klosza czy siły
dotyku.

#3. Hornucopian dronepipe
To osobliwe elektro-akustyczne dudy,
wydrukowane na drukarce 3D, których twórcą
jest MONAD Studio, współpracujące z kilkoma
muzycznymi ekscentrykami. W efekcie
współpracy powstały nie tylko te specyficzne
dudy, ale też dwustrunowe skrzypce
piezoelektryczne czy jednostrunowy bas
podróżny.
18
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#4. Hydraulofon

#5. Lodowa orkiestra

Terje Insungset - perkusista i kompozytor z
Norwegii - doszedł któregoś dnia do wniosku,
że klasyczne instrumenty wykorzystujące
drewno czy metal są zbyt mainstreamowe
i postanowił wszystkie możliwe elementy
zastąpić... lodem. Tak powstała lodowa trąbka,
lodowy ksylofon czy lodowa wiolonczela.
Wycinany przy pomocy piły łańcuchowej lód
pochodzi z zamarzniętych jezior - im świeższy,
tym lepszy. Stary lód brzmi ponoć paskudnie.
Ale i z nowym chyba trudno o ciepłe
brzmienie...

Artyści wykorzystują fakt, że absolutnie
wszystko jest w stanie wydać z siebie dźwięk
(niektóre rzeczy trzeba tylko w tym celu na
przykład zrzucić ze schodów). Ten
instrument powinien więc spodobać się
szczególnie hydraulikom - palcami blokuje
się odpowiednie otwory, zmieniając kierunek
przepływu wody pod ciśnieniem, która to płynąc przez specjalnie ukształtowaną rurę wydaje dźwięki.

#6. Zeusofon
Co robił Zeus w przerwach pomiędzy
ciskaniem piorunów w niegodnych i
przymilaniem się do co młodszych bogiń?
Twórcy tego instrumentu zgodnie stwierdzili,
że z pewnością oddawał się muzyce i na jego
cześć nazwali instrument wydobywający
dźwięki przy pomocy cewek Tesli. Trzeba
przyznać, że "zeusofon" wygląda wprost
zjawiskowo!

#7. Grające nabrzeże
Ci, którzy mieli przyjemność wybrać się na
wakacje do Chorwacji, zapewne odwiedzili
Zadar - malowniczą nadmorską miejscowość
z jedną szczególną atrakcją turystyczną.
"Grające nabrzeże" to w rzeczywistości szereg
rur umieszczonych pod promenadą, które to
rury pod wpływem uderzających fal
wydobywają dźwięki, zachowując się jak
zupełnie normalne organy.
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Czytaj z nami!
Urzekająca książka
o marzeniach
Lucy Maud Montgomery to pisarka, na której
wychowały się całe pokolenia kobiet. Najbardziej znana
jest jako autorka cyklu o Ani z Zielonego Wzgórza.
Utarło się, że pisała dla nastolatek i „młodych
dziewcząt”.
"Błękitny Zamek" to książka kultowa wśród
miłośników twórczości Lucy Maud Montgomery.
Wzruszająca, zabawna, magiczna i zaskakująca
opowieść o tym, jak być sobą, skąd czerpać siłę, by
osiągnąć swój cel i spełnić najskrytsze marzenia – dla
czytelników w każdym wieku!

Główną bohaterką książki jest 29-letnia Valancy – wyśmiewana przez rodzinę z powodu
staropanieństwa i nieśmiałości. Dziewczyna znajduje ukojenie w snuciu marzeń o Błękitnym
Zamku w Hiszpanii, gdzie jest adorowana przez najprzystojniejszych rycerzy. Pewnego dnia
otrzymuje wiadomość, że został jej tylko jeden rok życia. Ta informacja odmienia wokół niej
dosłownie wszystko. Rodzina zaczyna podejrzewać, że dziewczyna straciła głowę i stała się
wariatką. Napięcie wzrasta, kiedy ta wyprowadza się, żeby zająć się Cissy, swoją dawną
przyjaciółką, córką Ryczącego Abla. Dziewczyna nagle zdaje sobie sprawę, że zakochała się w
Barneyu Snaitha. Wtedy zdobyła się na odwagę i oświadczyła mu się, a ten przyjął jej propozycję
ze względu na to, że dziewczynie zostało zaledwie kilka miesięcy życia. Dopiero po akcji na
torach uświadamia sobie, że kocha Valancy. Lecz wszystko się sypie, kiedy jego ojczym, pan
Redfern, przyjeżdża do Barneya, ona odkrywa, że jest żoną miliardera. Po wizycie teścia
dziewczyna pisze list do Barneya, że nie mogą być razem z powodu otrzymanych informacji od
ojca chłopaka. Valancy wraca samotna do domu, lecz matka nawet na nią spojrzy. Za to jej
ukochany wraca i prosi, by nie odchodziła, zaraz potem opowiada jej całą historię od nowa.
Dziewczyna rozumie, że Barney ją kocha i razem z nim leci w podróż poślubną.
Sama przyznaję, że książka mnie oczarowała, a Lucy Maud Montgomery przeszła samą siebie.
Idealna książka na nudę lub przed spaniem. Poleciłabym ją każdemu z mojej szkoły.

Wiktoria Gołaszewska
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GrY KOMPUTEROWE
Hello Neighbor 2
to gra fabularna,
w której tropi Cię tajemnicze
stworzenie, podczas próby
odnalezienia pana Petersona
(Sąsiada), który zniknął po
wydarzeniach z pierwszej części
gry.

Firma tinyBuild zapowiedziała Hello Neighbor 2, czyli kontynuację
popularnej skradanki z 2017 roku. Gra zmierza na pecety oraz
konsolę Xbox Series X. Premiera nastąpi w grudniu 2022 r. Na PC
produkcję będziemy mogli kupić zarówno w Microsoft Store, jak i na
Steamie. Jest to ważna informacja, gdyż prequel Hello Neighbor:
Hide and Seek przez 12 miesięcy był exclusive’em Epic Games Store.
W drugiej części Hello Neighbor ponownie wcielimy się w dziennikarza, który odkryje mroczne
sekrety dziwnego pana z sąsiedztwa. W grze czeka na nas otwarty świat, który z pewnością
będziemy przemierzać z duszą na ramieniu, oraz sztuczna inteligencja, śledząca każdy nasz krok
i ucząca się naszych zachowań. Musimy wykazać się sprytem i umiejętnościami
detektywistycznymi. W grze czekają na nas bowiem zagadki i łamigłówki logiczne nie z tego
świata.

Śmiech To zdrowie
Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Jasia:
– Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie…
– Sobota wieczór, panie profesorze.
Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi:
Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu!
I my mamy taką samą nadzieję! - odpowiadają dzieci.
W szkole:
- Jasiu, powiedz mi do jakiej grupy wyrazów należy wyraz "nic"?
- Należy do grupy czasowników!
Pani na lekcji polskiego pyta Jasia:
- ?!
- Jasiu podaj dwa zaimki osobowe.
- Bo odpowiada na pytanie co robi...
- Kto? Ja?
- Bardzo dobrze, szóstka!
21
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ciekawostki o Zwierzętach
Czy wiesz, że...
Najcięższy kot ważył 21,297 kilogramów.

Tygrysy są największymi dzikimi kotami na świecie.
Dorosłe osobniki mogą ważyć do 363 kg.

Orki, polują na wszystko od ryb po morsy. Przeciętnie
orki mogą jeść około 227 kilogramów jedzenia dziennie.

Istnieje gatunek meduz który uważany jest za
nieśmiertelny.

Pszczoły potrafią tańczyć. Poprzez zataczane
w powietrzu okręgi sygnalizują nowe źródło pyłku czy
nektaru.

Z wiekiem samce żyraf ciemnieją zamiast siwieć.

Koale śpią 22 godziny dziennie. Wcale nie
przeszkadza im to, gdzie i w jakiej pozycji zasną.
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Krzyżówka

Poziomo:
3. ...kotki na wierzbie.
4. Malowane jajka na Wielkanoc.
5. Topisz ją 21 marca.
8. Kwiat, który przebija się spod śniegu,
10. 21 marca.
Pionowo:
01. Odbywa się 1 kwietnia.
2. Gałązka przystrojona kwiatami, która jest święcona
w kościele katolickim w Niedziele Palmową.
6. Miesiąc, w którym zaczyna się wiosna.
7. Wraca z ciepłych krajów po zimie.
9. Cukrowy, dekoruje wielkanocny stół.
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Współpracuj!
Jeśli uważasz, że potrafisz pisać i masz coś
ciekawego do przekazania uczniom oraz
nauczycielom naszej szkoły, zgłoś się do
nas!
Nie marnuj się w szkolnej ławce! Już teraz
pokaż szkole swój talent i ukaż go
w naszym czasopiśmie. Zainspiruj tłumy!
Chętnych do współpracy z redakcją
prosimy o zgłoszenia do Pani
E. Piszczatowskiej.

Nasza redakcja

