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   22 KWIETNIA  -  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 
19 kwietnia w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia Ziemi. Były różne konkursy oraz przejście
przez osiedle Bystry z transparentami o tematyce ekologicznej. Klasa zerowa w ogromnym stopniu przyczyniła
się do święta, przygotowała imponujące przedstawienie o tematyce nieśmiecenia. Dzieci  były zwierzętami, które
zastanawiały się, czym są te dziwne, porzucone rzeczy (śmieci). Później odbył się konkurs przyrodniczy, w
której wzięły udział klasy I-VI. Po wyłonieniu zwycięzców konkursu, którymi okazali się - Krzesimir, Bartek,
Paweł i Igor -  młodsze klasy zaprezentowały swoje ekologiczne transparenty, po czym nadszedł czas na klasy
starsze.  Prace i oryginalne, samodzielnie wymyślane hasła wzbudziły entuzjazm wśród zgromadzonej
publiczności. Uzbrojeni w barwne sztandary z entuzjazmem wyszliśmy na podwórko i (pomimo niesprzyjającej
pogody)  przeszliśmy wzdłuż osiedla, głosząc ekologiczne hasła, np.  Świat zielone serce ma, chrońmy je, by
żyć. Pochód wzbudzał zainteresowanie mieszkańców Bystrego, ale nie zdobyli się na to, by do nas dołączyć.
Może w przyszłym roku szkolnym powinniśmy bardziej rozpropagować  tę akcje, by i dorośli mogli włączyć się w
obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi? Może zaproponują nam jakieś ciekawe pomysły związane z ochroną
środowiska? K.Z.

.

....

.
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          Brawo szóstaki !!!!!

         Bez prób nie ma sukcesu 
        

Pomysłowe stroje

..

..

Ze strojami z epoki mieliśmy
wielkie problemy, ale całe
szczęście, że panie Iwona i
Marzena lubią modę. W ich szafach
zawsze można coś znaleźć...Zuzia
Kujawa też poszperała na dnie
szafy i jej kreacja carycy Katarzyny
II zrobiła furorę. Krzesimir Zagraba
- król Stanisław August Poniatowski
-  aż uginał się od złota. Wszyscy
posłowie i korespondenci
prezentowali się zgodnie z
obowiązującą wtedy modą. Podoba
się Wam? Chcielibyście, by taka
moda powróciła...?

Próby odbywały się w auli szkolnej
prawie codziennie przez dwa
tygodnie. Bywało różnie... Mieliśmy
chwile lepsze i gorsze. Scenę
stroiliśmy własnoręcznie
wykonanymi plakatami i rysunkami
- to scenografia. Do   dekoracji
użyliśmy też biało-czerwonych
kwiatów, które pomogła nam zrobić
pani Danusia od plastyki. Bartek
siedział w dużym telewizorze
wykonanym ze styropianu. Całe
szczęście, że mamy pana Stasia,
na którego zawsze możemy liczyć.
Dziękujemy.      

..

Google
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Ludzie od zawsze lubili podróże.
Niedawno była Majówka i część
Redakcji udała się w nieznane...
Oto fotorelacje z wypraw 

  P O M O R Z E
Władysławowo  

Kiedy wakacje...?
Macie już plany? 

.

.

. .

.

Będąc w
Gdańsku
wybrałem się na
wycieczkę
rowerową do
Gdyni Orłowa.
Są tam piękne
klify. Szkoda

tylko,  że z
każdym rokiem
zsuwają się i są
podmywane
przez wodę.
Najlepszym
tego
przykładem jest

bunkier, który
jeszcze w
czasach drugiej
wojny światowej
był daleko od
brzegu. Teraz
leży w morzu. 
Niesamowite

są liczne
szczeliny i
ściany
opadające
pionowo w dół.
F.G

.

We Władysławowie zwiedziliśmy
miasto i plażę.Ciekawe było też
koło widokowe. Drugi dzień to Hel,
gdzie podziwialiśmy port i fokarium.
Obserwowałem tresurę i pokaz
karmienia fok. Wielką atrakcją była
wizyta w wesołym miasteczku na
wirującej beczce. Musicie
spróbować, polecam.B.K.

Bartek na Helu

.

.

. .

.

.
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Teraz dokąd?

Pamiętacie Legendę o Bazyliszku?
Wybrałam się do Warszawy, by
poczuć jego wzrok Co prawda, nie
spotkałam tego potwora, ale
odszukałam kamienicę, w której
mieszkał. Do piwnicy nie chciano
mnie wpuścić, ale mogłam
skosztować potraw serwowanych
w Bazyliszku. Trochę się
obawiałam, czy po spożyciu dań,
nie zamienię się w kamień, ale...
Jestem i polecam takie eskapady.
I.K. 

.

Parada w Łazienkach

Legendarny Bazyliszek

 M A Z O W S Z E   I   K U R P I E

Warszawa, Myszyniec i Kolno

Myszyniec

Kościół w
Myszyńcu to
naprawdę
Bazylika
Kolegiacka
Trójcy
Przenajświętszej.
Parafia została

założona w
1651r. Obecny
murowany
kościół  został
zbudowany w
l.1909-1922 w
stylu
neogotyckim.

Jadąc do wujka
na upragnioną
majówkę,
mogłem z okna
samochodu
podziwiać ten
okazały obiekt.
Może kiedyś

nie będziemy
się tak śpieszyć
i go zwiedzę?
Kacper B.
                   

Kolno- miasto w woj. podlaskim w
powiecie kolneńskim, położone na
Wysoczyźnie Kolneńskiej na
Mazowszu. Ten pociąg robi
wrażenie… Niestety, znowu tylko
przejeżdżałem, gdy wracałem od
wujka. Nadrobię to!  Kacper B.

Dobry pomysł?

i.k.

.

i.k.

i.k.

K.B
gjasf

i.k.
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            HISTORIA ŚWIĘTA 3 MAJA
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.

Konstytucja 3 Maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca
ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była
pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną
konstytucją.
Dokument 3 Maja został ustanowiony ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w
celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu
politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną,
ograniczyła znacząco demokrację szlachecką , odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie
nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów
pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła
praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skondeferowanej  organizacji prac sejmu)
 liberum veto. K.Z.

gogle

https://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja_szlachecka


www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 5 06/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Bystrzak

PAMIĘTAJMY O NASZYCH MAMACH

KOCHAMY   WAS   NASZE   MAMY!!!
Dzień Matki – święto to obchodzimy jako wyraz szacunku dla matek. W
Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie.
Data jego obchodów zależy od kraju, w którym jest świętowane. W Polsce
jest to 26 maja. A jak to jest w innych krajach?
Norwegia - druga niedziela lutego, 
Rosja – ostatnia niedziela listopada, 
Irlandia i Wielka Brytania -  czwarta niedziela Wielkiego Postu,
Egipt - 21 marca, 
Litwa i Hiszpania - pierwsza niedziela maja,
Chiny i  Włochy -  druga niedziela maja,
Mongolia - 1 czerwca,
Tajlandia -  12 sierpnia.
W Korei Południowej jest to Dzień Rodziców obchodzony 8 maja.
 PAMIĘTAJCIE O NICH TEGO DNIA, ale nie tylko tego dnia... Olga G. 
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Ile widzisz
prostokątów? 
Konkurs z
prostokątami 1-
3
Konkurs ze
szklankami 4-6

*POMYSŁY NA*
*DZIEŃ MAMY*

*Laurka dla*
*mamy*

Szeregiem stoi
sześć szklanek.
Trzy pierwsze
są pełne.
Musisz sprawić,
aby szklanki
były na
przemian pełne i
puste. Możesz
dotknąć tylko
jednej z nich.

Materiały:
kolorowy papier, nożyczki, klej
Wykonanie:
Przyłóż dłoń do kartki, odrysuj ją i
wytnij. Z zielonego papieru wytnij
cienki pasek (łodyga) i listki.
Wszystkie elementy przyklej do
kartki złożonej na pół. Dodatkowo
napisz na górze, np. ,, Kochanej
mamie''. W środku wystarczy
napisać życzenia i laurka gotowa!

Redaktor nacz.- Oliwia Owczarek,
Sekretarz redakcji - Zuzanna
Kujawa,
Redaktorzy: Fabian Gajgał, Olga
Gryszko, Bartłomiej Kamiński,
Krzesimir Zagraba, Kacper
Borowiak.Mail redakcji-
redakcjabystrzak@gmail.com
             PISZCIE

,,Kryształowa Kula"
-To trochę dziwaczne, że kłócicie się o stary, znoszony kapelusz-odparł
chłopak.- Ale to nie jest zwyczajny kapelusz!- oburzył się jeden z
olbrzymów.-Każdy, kto włoży go na głowę, może przenieść się wszędzie
tam, gdzie zapragnie.- Och, to rzeczywiście cenna rzecz- odpowiedział
młodzieniec.-W takim razie pomogę wam rozstrzygnąć spór. Wezmę
kapelusz i udam się z nim na skraj polany. Kto z was dobiegnie pierwszy,
otrzyma go na własność. (cdn.)

.

.

Skład redakcjiMamy dla Was
super      
 konkurs!!! 

***************************************
Na str. 9 i 10 są zdjęcia Waszych
Mam. Rozpoznajcie, czyje to
Mamy i jak się nazywają.Na prace
czekamy do 08.06.2017r.
Wygrywają 3 osoby, które  jako
pierwsze przyniosą prawidłowe
odpowiedzi do Olgi Gryszko. 

********************************************************************************************************************************************************************
Kwiatek dla mamy
1.Wytnij z kartki ,, główkę’’ kwiatka.
2.Następnie z jasnego papieru wytnij środek i napis z w nim życzenia.
3.Do zielonej słomki przyklej listki wycięte z zielonej kartki.
4.Sklej łodygę z główką i kwiatuszek gotowy. Zostało Ci tylko wręczyć go
mamie:)
********************************************************************************************************************************************************************
Magiczne drzewko
1.Na kartce papieru narysuj pień i gałęzie drzewa.
2.Następnie weź farbę i zamocz w niej swoje palce.
3.W kolejnym kroku odciśnij paluszki dookoła gałązek jako liście.
Gotowe!!!
********************************************************************************************************************************************************************

.

.
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ROZPOZNAJCIE MAMY UCZNIÓW Z KLAS 1-3

.
.
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ROZPOZNAJCIE MAMY UCZNIÓW Z KLAS 4-6

.
.
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Wywiad z Karoliną Puchalską 
laureatką konkursu recytatorskiego

Red. Czy interesujesz się literaturą?
K.P. Z literaturą mam do czynienia  tylko na lekcji języka polskiego. Ogólnie nie interesuję się literaturą.
Red. Jak się przygotowujesz do konkursów recytatorskich,  jak długo trwa takie przygotowanie?
K.P. Do występów przygotowuję się w szkole. Polega to na kilkukrotnym czytaniu wiersza, przy czym tak
naprawdę, szybko uczę się go od razu na pamięć. Następnie pani Iwona Kopka słucha, poprawia mnie przy
recytacji, zwraca uwagę na odpowiednią intonację i charakter wypowiedzi.
Red. Czy osoby z Twojej rodziny zajmowały kiedyś jakieś miejsca w konkursach recytatorskich?
K.P. Tak, chyba mamy we krwi poezję.(Śmiech.) Moje starsze rodzeństwo, a zarazem absolwenci naszej
szkoły,  zajmowali może niezbyt wysokie miejsca, lecz zajmowali. Na przykład siostra Paulina brała udział w
Powiatowym Konkursie Recytatorskim, brat Rafał zdobył wyróżnienie, a siostra Weronika kiedyś była 
wyróżniona, a nawet zajęła II - miejsce w konkursie gminnym.
Red. Ile  miałaś lat,  jak nauczyłaś się czytać?
K.P. Czytać nauczyłam się w wieku 5-lat.
Red. Czy teraz dużo czytasz?
K.P. Dwa lata temu dużo czytałam, lecz teraz mniej. Czytam chyba tylko lektury w szkole…
Red. Czy masz tremę przed występami?
K.P. Tak, trema jest ogromna, lecz po wejściu na scenę szybko mija. Skupiam się wtedy na recytacji.
Red. Słyszeliśmy,  że zajęłaś I-miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim. To naprawdę wielkie
osiągnięcie. Chyba jeszcze nie było w historii naszej szkoły laureata na tym szczeblu… Co dostałaś za wygraną
w tym konkursie?
K.P. Za zajęcie 1 miejsca otrzymałam dyplom, książkę i przepustkę do dalszego udziału w konkursie, ale już w
Olsztynie…
Red. W jakim wieku byli uczestnicy, z  którymi rywalizowałaś?
K.P. Wiek uczestników był różny,  od I klasy szkoły podstawowej do gimnazjum.
Red. Jak reagują rodzicie na twoje sukcesy?
K.P. Moi rodzice zawsze cieszą się z moich sukcesów i oczywiście osiągnięć rodzeństwa. Nawet jeżeli nie
zajmiemy żadnego miejsca, to są dumni z tego, że w ogóle wzięliśmy udział.
Red. Czym się interesujesz poza recytacją?
K.P. Bardzo lubię śpiewać i tańczyć.
Red. Dziękuję za wywiad. Życzę dalszych sukcesów w tej dziedzinie. Powodzenia!

                                               Wywiad z Karoliną przeprowadziła Zuzanna Kujawa

....
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