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ROWER

WYBIERZ KASK A NIE TRZASK
Uczniowie klas 1 - 3 najwcześniej zaczęli
przygotowywać się do sezonu rowerowego, dzięki
zajęciom propagującym bezpieczeństwo rowerowe
„Wybierz kask a nie trzask”. Projekt ten realizują
uczniowie Śląskich Technicznych Zakładów
Naukowych w Katowicach, którzy przyjechali do
naszej szkoły, by pokazać dzieciom, jak ważne jest
bezpieczeństwo na drodze oraz dlaczego warto
zakładać kask podczas jazdy. Wśród gości był
Szymon (na zdjęciu pierwszy z prawej), absolwent
naszej szkoły i były redaktor WagnerPress II. Może z
sentymentu wybrał SP 13 w Będzinie. Powiedział
nam, że ich szkoła bierze udział w olimpiadzie
„Zwolnienie z teorii”, w ramach której realizują projekt
mający na celu rozpropagowanie idei korzystania z
kasku podczas uprawiania sportów rowerowych.
Uczniowie klas 1 – 3 poprzez zabawę, naukę piosenki,
rozwiązywanie zagadek przyswajali wiedzę, która
potrzebna jest świadomemu rowerzyście.

Zuzia

KASKI MAJĄ DUŻO LAT
W USA kaski rowerowe były już popularne w latach
70. XX wieku. Przepisy zobowiązujące młodych
rowerzystów do noszenia kasków obowiązują m.in. w:
Czechach, Słowacji, Austrii, Szwecji, Finlandii, Estonii,
Islandii, Chorwacji, Izraelu, Japonii i Korei
Południowej. 

Kuba

PIERWSZY ROWER POWRÓCIŁ
Pierwszy rower został wynaleziony w 1817 r. przez barona Karla von Drais z Niemiec. Nazywano go
Laufmaschine, czyli po niemiecku „maszyną do biegania”. Został opatentowany w 1818 r., jako pierwszy
dwukołowy środek transportu napędzany i sterowany przez człowieka. Jeździł, ale wprawiany w ruch przez
odpychanie się nogami od ziemi. Można było na nim osiągnąć prędkość ok. 13 km na godzinę. Dzisiaj na takich
rowerkach jeżdżą małe dzieci. Więc wrócił – po tylu latach! 

Emilka

SKĄD NAZWA
Najpierw nosił nazwę welocyped oraz bicykl. Obecna
polska nazwa pochodzi od brytyjskiej firmy, ROVER,
która dawniej produkowała jedno- lub wielośladowy
pojazd drogowy napędzany siłą mięśni poruszających
się nim osób za pomocą przekładni mechanicznej
wprawianej w ruch (najczęściej) nogami – definicja
roweru wg Wikipedii.
John Kemp Starley opracował pierwowzór roweru
współczesnego w latach 1884 – 85. Pojazd nazywał
się Rover (wędrowiec).

Jakub
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ROWEROWE ...

1. Czyścimy cały rower bez względu na to, gdzie
odpoczywał w zimie, należy go wyczyścić – gąbką lub
szmatką. Szczotka porysuje lakier!
2. Oczyszczamy łańcuch - najlepiej go ściągnąć i
zanurzyć w benzynie ekstrakcyjnej. Wcześniej starą
szczoteczka do zębów warto zebrać brud i stary smar.
3. Czyścimy kasetę, mechanizm korbowy i
przerzutki - najlepiej twardym pędzelkiem, ale
wąskim. Łatwiej, gdy zdejmiemy tylne koło. Przerzutki
płaskim śrubokrętem i wytrzeć szmatką.

4. Smarujemy, olejujemy - jak jest suchy,
smarujemy, zaczynając od łańcucha – każde ogniwo
od środka. Specjalnym olejem! Jeśli ściągnęliśmy
kółeczka wodzika (tylna przerzutka), należy w środek
wcisnąć trochę smaru stałego. W nowszych rowerach
reszta podzespołów nie wymaga smarowania, gdyż
są one hermetycznie uszczelnione. 

5. Kiedy nasz rower jest już czysty, lśniący i
wysmarowany, sprawdźmy, czy wszystko działa jak
należy. Zacznijmy od odwrócenia roweru do góry
nogami. Sprawdźmy: 
opony – ich bieżnik, czy nie ma pęknięć lub
wybrzuszeń. 
szprychy - czy nie są poluzowane.

dętki – lepiej sprawdźmy czy nie sparciała. Zanurzmy
ją w wodzie. Jest szczelna?
hamulce – powinny mieć widoczny wzór. Jak mamy
tarczowe, sprawdźmy szczelność.
pompowanie - każda opona na bocznym profilu ma
informacje o optymalnym ciśnieniu. Jeśli nie mamy
pompki z manometrem, nie forsujmy się ponad nasze
siły. Zawsze możemy podjechać na stację benzynową
lub do serwisu.

JEŹDZISZ? PRZECZYTAJ ZANIM POJEDZIESZ
Jeździcie już na rowerze? A przygotowaliście go do sezonu? Bezpieczeństwo to nie tylko kask. Lubicie swoje
rowery? Zadbajcie o nie, by nie kupować nowego, bo coś wysiadło i dużo kosztuje. Wy przecież też dbacie o
swój wygląd i zdrowie.

Sebastian
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BEZPIECZNY WF

DYSCYPLINA = BEZPIECZEŃSTWO
Dyscyplina oczywiście jest bardzo ważna. Co to
znaczy? Przestrzeganie poleceń nauczyciela.
Znajomość regulaminów korzystania z urządzeń
sportowych i regulaminów gier sportowych. I niby
wiemy, ale w czasie rywalizacji często zapominamy. A
nie wolno, bo o kontuzję nietrudno. I co potem?
Wszyscy ćwiczą, a ty siedzisz na ławeczce, jesteś zły
na owiniętą nogę, na siebie, że ciebie dopadło, na
kolegę, bo to przez niego i tak dalej. I jak w tym
wypadku ma się powiedzenie: Sport to zdrowie?

Emilka CO ZROBIĆ, GDY...
Dostałaś piłką i ... krew z nosa
Usiądź, głowa do przodu, krzycz o chusteczkę i zimny
okład.
Biegłaś i ... coś się pokręciło
Nie łaź, nie udawaj odważniaka, szybko usiądź i
czekaj na zimny okład.
Skoczyłeś i... krew, krwiak, obrzęk
Chorą rękę połóż wyżej serca. To ogranicza
podskórne krwawienie. I domagaj się zimnego okładu.
Potem ciepłego, ale już po dobie.

Jakub  

Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego
to bardzo ważna sprawa. 

ĆWICZ BEZPIECZNIE
Tym razem nie było teorii, ale fajna zabawa
przeplatana informacjami, co - gdyby. Organizatorami
były dwie panie uczące wychowania fizycznego: Iza i
Ewa. 
My, czyli wszystkie klasy IV, mieliśmy super konkursy.
Biegaliśmy, skakaliśmy na skakance, chodziliśmy po
ławeczce, odbijaliśmy piłkę. 
Każdą klasę reprezentowało dziesięcioro uczniów.
Nieważne, kto wygrał. Zabawa była przednia.

Zuzia
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NIETYPOWE KWIETNIOWE ŚWIĘTA 
część 2

W poprzednim numerze opisaliśmy nietypowe święta kwietniowe od 1 do
10.Czas na następne dni.

11. kwietnia – DZIEŃ RADIA
Warto o nim pamiętać, bo z naszego sondażu wynika, że nie w każdym
domu nawet jest radio. Najczęściej słucha się go w czasie jazdy
samochodem. 
12. kwietnia – DZIEŃ CZEKOLADY
Spośród wszystkich słodyczy jest najmniej niebezpieczna dla zębów.
Poprawia humor, jest zdrowa (ale tylko gorzka). Największa tabliczka
czekolady ważyła 5792 kg.
13. kwietnia – DZIEŃ SCRABBLE
Gra wymyślona przez Alfreda Buttsa w 1931 roku. Jedna z
najpopularniejszych gier słownych na świecie. Pomaga nie tylko
wzbogacić słownictwo. 
14. kwietnia – DZIEŃ PATRZENIA W NIEBO
Warto popatrzyć, bo nigdy nie wiadomo, co można zobaczyć.
Gwiazdozbiór, chmurki? Ruszyć wyobraźnią i polecieć na chwilę... po
prostu pomarzyć. 
15. kwietnia – DZIEŃ TRZEŹWOŚCI
Dotyczy dorosłych, którzy nadużywają trunków. Przypomnijcie im o tym
dniu, może…choć jeden zrozumie i przestanie pić alkohol. 
16. kwietnia – DZIEŃ SAPERA
Saper myli się tylko raz. To powiedzenie jest adekwatne do tego zawodu.
Święto to obchodzone jest od 1946 r. Saper to jeden z
najniebezpieczniejszych zawodów świata.
17. kwietnia – DZIEŃ KOSTKI RUBIKA
Wynalazca był profesorem architektury Budapeszteńskiej Akademii
Sztuki Użytkowej. W 1974 roku wymyślił kostkę po to, aby pomóc
studentom w zrozumieniu przestrzeni.
18. kwietnia – DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW
Obchodzony od 1983 r. ma na celu przybliżenie dziedzictwa kulturowego,
pokazanie, jak ważne są zabytki dla historii kraju.
19. kwietnia – DZIEŃ CZOSNKU
Jest bardzo zdrowy, choć ma charakterystyczny zapach i smak. Ten
naturalny antybiotyk walczy też z pasożytami i bakteriami.
20. kwietnia – DZIEŃ WOLNEJ PRASY
Ustanowiony w 1991 roku przez Reporterów bez Granic ,organizację
pozarządową zajmującą się monitorowaniem prawa do wolnej prasy i
wolności wypowiedzi w mediach na całym świecie.

Zuzia
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POZNAJMY IV E

Dosyć ciekawa klasa. A może zwyczajna, bo są w niej grzeczni uczniowie, pracowici uczniowie, ambitni
uczniowie i tacy, którzy nie wytrzymują 45 minut - kręcą się, gadają, przeszkadzają. Znają ich chyba wszyscy
nauczyciele, bo na przerwach latają po całej szkole.

WYCHOWAWCA KOLEDZY I PRZEDMIOTY
Najbardziej bezsprzecznie lubią swoją panią, której dają popalić , nie tylko na godzinach wychowawczych i
historii. Zaskakujące, że liderami są dwie spokojne dziewczynki: Klara i Julka oraz dwaj chłopcy: Staszek i
Kacper K. Nie są tak spokojni jak koleżanki, ale na pewno ciekawe jednostki! 
Szkołę ogólnie lubią, bo tylko trzy osoby nie mają ulubionego przedmiotu. Oczywiście na pierwszym miejscu
jest wychowanie fizyczne (piętnaścioro uwielbia ten przedmiot). Ale po lekcjach rozwijają się bardziej językowo.
Aż 11 uczniów uczy się angielskiego. Na sks chodzi jedynie troje. Odrabianie lekcji też uważają za obowiązki
domowe. 

Ania

KLASOWE KOLORY
Najwięcej uczniów ma niebieskie
oczy. Troje nawet błękitne. Może
dlatego, jeśli mieliby nosić
mundurki, też byłyby w odcieniu
chabrów czy wiosennego morza.
Ku radości wszystkich musiałby
pojawić się jakiś czarny element,
bo ten kolor też lubi spora część
klasy, chociaż dużo mniejsza niż
odcienie niebieskiego. 
Nosiliby więc czarne obuwie.
Producent nie miałby problemu, bo
najwięcej ma rozmiar 35 i 38. 

Kuba

By szkoła trochę od nich odpoczęła, biuro podróży
zaproponowało wycieczkę na bezludną wyspę. 

RAZEM CZYLI WSPÓLNIE
Niestety, jako opiekuna zaproponowali wychowawcę.
Ustalili, że zabierają jedzenie i wodę, ale z wyborem
menu był problem. W wyniku głosowania wygrał rosół,
spaghetti, kebab i pizza, które pokonały kotlety i frytki.
Warzywka by się zniszczyły, a na pewno brokuły i
kalafior. Cebula też. 
Ze sprzątaniem nie byłoby problemu, bo aż
dziewięcioro wyraziło chęć. 

Maja

PO LEKCJACH DLA PRZYJEMNOŚCI
Ulubione zajęcia IV e to oczywiście granie.
Najbardziej w Fortnite, więc mają wspólne
zainteresowania. Kilkoro woli Roblox, ale w
porównaniu z pierwszą to znikoma ilość. Są też fani
telewizji, ale nie chcieli zdradzić, co oglądają.
Ulubionego filmu klasowego nie mają. Ale wygrałby
jeden, bo ogląda go troje uczniów.
Każdy z nich ma też inne zainteresowania związane z
hobby. Tylko śpiewanie, pływanie i origami mają po
dwóch fanów.

Wiktoria

Nie ma
zbiegów
okoliczności,
podobno,
ale... W IV e
jest tyle
samo
zwierzątek,
co uczniów.
Są psy,
świnki
morskie,
chomiki,
króliki, ryby i
ptak oraz
papuga,
chociaż ona
to też ptak.  


	redaktorzy numeru:
	Zuzia, Emilka, Jakub, Kuba, Sebastian, Ania, Wiktoria, Maja
	ROWER
	WYBIERZ KASK A NIE TRZASK
	KASKI MAJĄ DUŻO LAT
	PIERWSZY ROWER POWRÓCIŁ
	SKĄD NAZWA

	ROWEROWE ...
	JEŹDZISZ? PRZECZYTAJ ZANIM POJEDZIESZ

	BEZPIECZNY WF
	ĆWICZ BEZPIECZNIE
	DYSCYPLINA = BEZPIECZEŃSTWO

	CO ZROBIĆ, GDY...
	Dostałaś piłką i ... krew z nosa
	Biegłaś i ... coś się pokręciło
	Skoczyłeś i... krew, krwiak, obrzęk
	NIETYPOWE KWIETNIOWE ŚWIĘTA
	część 2
	11. kwietnia – DZIEŃ RADIA
	12. kwietnia – DZIEŃ CZEKOLADY
	13. kwietnia – DZIEŃ SCRABBLE
	14. kwietnia – DZIEŃ PATRZENIA W NIEBO
	15. kwietnia – DZIEŃ TRZEŹWOŚCI
	16. kwietnia – DZIEŃ SAPERA
	17. kwietnia – DZIEŃ KOSTKI RUBIKA
	18. kwietnia – DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW
	19. kwietnia – DZIEŃ CZOSNKU
	20. kwietnia – DZIEŃ WOLNEJ PRASY

	POZNAJMY IV E
	WYCHOWAWCA KOLEDZY I PRZEDMIOTY
	KLASOWE KOLORY
	PO LEKCJACH DLA PRZYJEMNOŚCI

	RAZEM CZYLI WSPÓLNIE

