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W MARCU OBCHODZILIŚMY DZIEŃ KOBIET

Dzień Kobiet, Dziewczyn,
Dziewczynek ... .
Nie było chyba klasy, w której
chłopcy 8 marca nie pamiętali o
swoich koleżankach z klasy.
Były kwiaty, słodycze, drobne
upominki, konkursy i zabawy...

Czy wiesz, że:
we Włoszech kobiety obdarowywane są gałązkami akacji
srebrzystej...
w Rosji 8 marca jest dniem wolnym od pracy, natomiast
Chinki otrzymują pół dnia wolnego ...
W Armenii Dzień Kobiet trwa cały miesiąc ...
Wietnam obchodzi to święto 2 razy w roku ...
w Iraku świętowanie Dnia Kobiet jest zakazane!

na Dzień Kobiet

8 marca 2018r.

Dzień Kobiet w klasie 1b Dzień Kobiet w klasie 5a

kwiaty

Dzień Kobiet w klasie 5b

8 marca 2018r. 8 marca 2018r.
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Jakub Paszenda

Jeszcze w listopadzie ubiegłego
roku JAKUB PASZENDA wziął

udział w polskiej edycji
Międzynarodowego Konkursu

Informatycznego BÓBR. 
Jako trzecioklasista startował w

zawodach SKRZATA. 
Miesiąc później dotarła do nas
radosna wiadomość, że Kuba

został LAUREATEM konkursu -
zajął trzecie miejsce w Polsce!

Z Jakubem Paszendą rozmawia red. Julka Pindur  i
red. Julka Stefan z klasy 5b

Kubo, jak czujesz się po osiągnięciu takiego
sukcesu?
Bardzo się cieszę, to bardzo duże osiągnięcie.
Czy otrzymałeś jakąś nagrodę?
Wygrałem robota Micro Bit'a sterującego na
płytkę i pilota, otrzymałem również dyplom.
Czy zwiedziłeś miasto podczas pobytu w
Toruniu?
Tak, zwiedziłem.Toruń to piękne miasto.
Co najbardziej spodobało Ci się w Toruniu?
Najbardziej podobał mi się pomnik Mikołaja
Kopernika.
Czy jesteś z siebie dumny?
Jestem z siebie bardzo dumny, nie
spodziewałem się, że mi się uda tak daleko
zajść.
Serdecznie Ci gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

- Czy ten temat konkursu sprawił Tobie problemy, czy
od razu wiedziałaś co narysować?
- Długo się zastanawiałam ale w końcu wpadłam na
pomysł, który później przelałam na papier.
- Ile czasu zajęło Ci przygotowanie pracy?
- Temat pani podała przed feriami więc miałam czas
żeby go przemyśleć, a samą prace narysowałam w
dwa dni.
- Jak się czułaś, gdy dowiedziałaś się o tym, że
zostałaś wyróżniona?
- Byłam bardzo szczęśliwa i zarazem zaskoczona, bo
nie spodziewałam się takiego wyróżnienia. cała klasa
trzymała za mnie kciuki.
- Czy zależało Tobie na wygranej?
- Wszyscy lubimy wygrywać, lecz nie narysowałam
tego rysunku dla nagrody, a dlatego, że lubię rysować.
Wszystkie prace były piękne.
- Czy stresowałaś się w czasie gali wręczenia nagród?
- Nie stresowałam się otrzymywanie nagród jest
bardzo przyjemne
- Czy jesteś zadowolona ze swojej pracy? Czy może
byś w niej coś zmieniła?
- Mam wiele pomysłów na temat ,,Czytam bo”, lecz
musiałam wybrać jeden.
Z Alicją rozmawiała red.N.Florczak i red.O.Pierzchała

Wyróżniona pracaT.F

2 miejsce

Z kolei Alicja
Florczak
i Tomasz

Frystacki -
oboje z klasy 1b

- zostali
laureatami
miejskiego

konkursu na
plakat pt.

"Czytam, bo..."

Z z tej okazji 
Kuba został

zaproszony na
uroczystą galę

wręczenia
nagród na

Uniwersytet
Mikołaja

Kopernika w
Toruniu.

Pojechał tam ze
swoimi

rodzicami.

MARCOWE
SUKCESY

MARCOWE
SUKCESY

MARCOWE
SUKCESY

klasa 3b

A. FlorczakA.F

T. Frystacki



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 1 03/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL "Z Kamieniami przed lekcjami"

Maksymilian Musioł Kacper Wylężoł

Maksymilian Karwot

Paulina Misiewicz

Karolina Skudrzyk

Paulina Misiewicz

Maja Wałach

Oliwia Kluba

Anna Suda

Uczniowie klasy 4a wzięli udział w Ogólnopolskim
Konkursie na Grafikę Komputerową "Komputerowa
Pisanka".
Swoje prace wykonali w edytorze grafiki Paint.
Czy komisji konkursowej spodoba się któraś z poniżej
zamieszczonych pisanek?
Tego dowiemy się w kwietniu ...

Klasa 4a Klasa 4a

Klasa 4a

Klasa 4a

klasa 4b

Klasa 4a

Klasa 4a

Klasa 4a

Klasa 4a
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,,Kosmos-Nieznane fakty''

Kosmos nadal skrywa przed nami wiele tajemnic. Chociaż może się wydawać, że wiemy o nim już
całkiem dużo nie znamy jeszcze odpowiedzi na podstawowe pytania takie jak „Czy w kosmosie
istnieją inne cywilizacje techniczne?”, czy też „Czym jest hipotetyczna ciemna energia?”.
Wiele ludzi myśli, że kosmos to tylko gwiazdy, planety, księżyce oraz asteroidy i planetoidy lecz te
obiekty zajmują tylko 4% wszechświata. Co z pozostałą częścią wszechświata? Tego jeszcze nie
wiemy,  możemy tylko przypuszczać czym jest. Jedna z hipotez mów,i że jest to ciemna materia, która
zajmuje 69% wszechświata oraz wspomniana wcześniej ciemna energia, która zajmuje jego 27%. Jak
widać w przytoczonej wcześniej hipotezie kosmos to bardzo szerokie pojęcie, które ma jeszcze wiele
niewiadomych. Trudno sobie wyobrazić jak wielkie ilości obiektów istnieją w kosmosie. Samych
galaktyk mamy miliardy o różnych wielkościach, a w nich tryliardy gwiazd, a wokół wielu z nich
planety lub nawet układy planetarne. Jest jeszcze jedno pytanie na które odpowiedź może się
wydawać łatwa. Niestety jest to mit. To pytanie brzmi „Jak wielki jest wszechświat? Gdzie są jego
granice?”. Jedna z hipotez mówi że wszechświat jest nieskończenie wielki. Ale zaraz zaraz
nieskończenie wielki?! Czy to jest w ogóle możliwe. Według hipotezy o której pisałem wcześniej jest
to możliwe za sprawą wspomnianej wcześniej hipotetycznej ciemnej energii, która działa przeciwnie
do grawitacji. Przytoczę taki przykład: gdy jesteśmy na Ziemi, która się obraca wokół własnej osi nie
spadamy z niej dzięki grawitacji, która przyciąga nas do jej powierzchni, nie może być ona za duża
gdyż, moglibyśmy zostać zmiażdżeni. Wracając jeszcze do ciemnej energii działa ona przeciwnie,
wypychała by nas ona w powietrze. Jak widać kosmos to nie do końca jeszcze odkryte miejsce, które
skrywa wiele tajemnic.
Autor artykułu: red. Wiktor Szymura, kl. 5B.

https://newevolutiondesings.com
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apel wielkanocny apel wielkanocny

Na dzień przed wiosenną przerwą świąteczną spotkaliśmy się wszyscy
na sali gimnastycznej na Apelu Wielkanocnym.

Klasa 3B wraz z wychowawcą przygotowała świąteczno-wiosenne piosenki i wierszyki.
Dowiedzieliśmy się również ciekawych rzeczy o wielkanocnych zwyczajach i tradycjach.

Dzieciom najbardziej podobało się oblewanie wodą.

redakcja gazety

redakcja gazetki

Miesięcznik multimedialny
"Z Kamieniami przed

lekcjami"
przygotowują dla Was:

red. Natalia Florczak, klasa 5b

red. Julia Pindur, klasa 5b

red. nacz. Katarzyna Sielska, 
nauczyciel informatyki

red. Julia Stefan, klasa 5b,

red. Wiktor Szymura, klasa 5b

28.03.18 28.03.18

20.03.18

28.03.18
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foto

Kiedy Wielka Noc nastanie,
życzymy Wam na

Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości
w dobrym sercu, w jasnej duszy
i niech wszystkie żale zagłuszy.

www.prezenty-i-zyczenia.pl

https;//peterpilt.org
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