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KOPIUJ/WKLEJ 

czyli o tym, skąd kopiować obrazy 
 

Wiele osób myśli, że wszystko, co zamieszczone  

w internecie możemy pobierać i wykorzystywać  

w dowolny sposób. Otóż nic bardziej mylnego! 

Większość obrazów posiada prawa autorskie i ich 

kopiowanie jest nielegalne. Czy to oznacza  koniec  

z kopiowaniem grafiki z Internetu? Oczywiście, że nie! 

Wybrałam parę stron internetowych, z których 

możecie czerpać grafikę do woli nie naruszając 

niczyich praw.  

Przygotowałam dla was trzy, moim zdaniem, 

najlepsze strony z darmową grafiką.  
 

1.Pixaby- moim zdaniem jest jednym z najlepszych  

w swoim rodzaju serwisów z grafiką. Jego zaletą jest 

możliwość wyszukiwania haseł po polsku oraz 

naprawdę duży wybór zdjęć. 
 

2.Unsplash jest stroną, która również zasługuje na 

uwagę. Podoba mi się jakość zamieszczanej tam 

grafiki. Uwaga, przy poszukiwaniach  nie obędzie się 

bez znajomości języka angielskiego.  
 

3.Gratisography zasługuje na zaszczytne trzecie miejsce, ponieważ 

wszystko, co jest tam zamieszczone ma wysoką jakość. Posiada jednak 

sporą wadę, mianowicie nie można wyszukiwać grafiki tematycznie. 

Oczywiście istnieje dużo więcej podobnych serwisów, ale jeśli nie 

znajdziecie tego, czego szukacie zawsze możecie sami zrobić zdjęcie ;) 
 

Wiktoria Głębowicz, kl. 6c 

 
To ważne! 
 
 

Osoba, która opatrzyła swój utwór takim znakiem, przekazała go do domeny publicznej, zrzekając 
się wszelkich praw do utworu wynikających z prawa autorskiego. Jeśli zdjęcia są na licencji 
Creative Commons Zero (CC0)oznacza to, że są całkowicie wolne, do wykorzystania w dowolnym 
celu. 
 

• Zdjęcia te są darmowe do użytku osobistego, a nawet do użytku komercyjnego. 
• Można je modyfikować, kopiować i rozpowszechniać. 
• Wszystko to bez pytania autora o pozwolenie lub wstawiania linku kierującego do źródła.  

 

W numerze: 
 

 Wybieramy 

SuperKota! 

 

 Z wizytą  

w Laponii 
 

 Koński świat 

 

 O tym, skąd 

pobierać 

obrazy 

 

 Dlaczego 

zdrowe 

odżywianie jest 

takie ważne? 

 

 Wywiad z… 

 

 Mały 

przewodnik po 

kosmosie 
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Wywiad z p. Hanną Banasiak,  

szefową kuchni w naszej szkole 

 

 

 

Od dawna jemy obiady w naszej szkolnej stołówce. Przeważnie zjadamy 

je ze smakiem.  Specjalnie dla was przeprowadziliśmy rozmowę z szefową 

kuchni.  

Jakie jest ulubione danie uczniów, a jakiego nie znoszą? 

Według mnie najchętniej jecie kluski ziemniaczane (!), ponieważ wtedy 

najchętniej przychodzicie po dokładki. Najczęściej wyrzucacie szpinak  

z kurczakiem. 

Kto tworzy jadłospis? 

Jadłospis tworzą wszystkie panie kucharki. 

Ciekawi nas, co się dzieje z resztkami obiadowymi? 

Resztki obiadowe zabiera specjalna firma, następnie  

trafiają one do utylizacji*. 

Co musiałoby się wydarzyć, żeby na obiad pojawiły się frytki? 

Frytki nie mogą być podane, ponieważ są smażone na oleju, który ulega 

spalaniu. Wydzielają się wtedy różne związki niebezpieczne dla zdrowia. 

Dlatego właśnie nie należy podawać dzieciom frytek. 

Czy każdy może wejść do kuchni? 

Nie,  ponieważ trzeba mieć książeczkę zdrowia  

i odpowiednie badania lekarskie. 

Chcielibyśmy móc zgłaszać pomysły dań obiadowych,  

a później w głosowaniu wybrać ten najlepszy. 
 

 

utylizacja - wykorzystanie odpadów jako surowców 

wtórnych. Tu rozumiana jest jako zniszczenie. 

 Maciek Górczyński  i Bartek Peciakowski z 6a 
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Sara Jarębska, kl. 6e 

Opowiem wam o mojej wycieczce do zimnego 

kraju św. Mikołaja, czyli Laponii.  

Laponia to obszar leżący na północy Finlandii, a 

miejscowość, w której jest wioska św. Mikołaja to 

Rovaniemi. Jest tam strasznie zimno, temperatura 

wynosi ok. -15oC. Jest to świetna wyprawa, ale nie   

dla tych, którzy lubią wylegiwać się na plaży.   

 

 

 

 

      

 

Dla mnie najciekawsza była 

przejażdżka zaprzęgiem husky. Strasznie zimno! Brrrrrr… 

 

Przeciętny bałwanek miał „tylko” ponad 2 

metry : )      
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Ciekawe, czy ktoś się zastanawiał, jak        

wygląda dom św. Mikołaja… 

 

 

 

 

 

W Laponii jest więcej reniferów niż 

ludzi! 

        

 

 

W końcu św. Mikołaj!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego. 
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    KOŃSKI ŚWIAT Julii Tarki z VI b 

Moja jeździecka przygoda zaczęła się ok. 6 lat temu. 

Rodzice twierdzą, że od maleńkości ciągnęło mnie do 

koni i nie bałam się podejść czy wsiąść nawet na dużego 

konia. Wszyscy myśleli, że sympatia do koni pewnie mi 

szybko przejdzie. Mylili się, bo konie kocham do dziś i coś 

czuję, że będę je kochała zawsze ;) 

Pewnie niektórzy z was chcieliby spróbować poczuć wiatr we włosach… 

Nie bójcie się spróbować, bo to naprawdę wspaniałe uczucie. Wiele 

razy zabierałam koleżanki czy rodzinę na zajęcia konne i  zapewniam, że 

każda osoba, która wracała z zajęć była uśmiechnięta od ucha do 

ucha. Serdecznie zachęcam do spróbowania sił w tym sporcie. Z 

przyjemnością mogę powiedzieć, że konie to piękne, silne i bardzo 

przyjazne zwierzęta. Wymagają jednak odpowiedniego traktowania.  

Ciekawostki… 

 Czy wiedzieliście, że niektóre konie uwielbiają, gdy drapie się je  

po języku?! 

 Wiedzieliście, że istnieje ponad 50 ras koni, które dzielą się na cztery 

grupy: konie gorącokrwiste, konie zimnokrwiste, konie półkrwi  

oraz kuce. 

 Powinniście wiedzieć, że niektóre konie panicznie boją się bata. 

 Podstawowe wyposażenie jeźdźca to: toczek (kask), brydżesy  

oraz wygodne buty (najlepiej za kostkę). 
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Dlaczego zdrowe 

odżywianie jest takie 

ważne?   

 

Nasz organizm jest jak dobrze zaprogramowany komputer – wszystkie 

narządy pełnią w nim ważne funkcje. Do życia potrzebujemy energii,  

tak jak komputer prądu. Rozładowany przestaje działać.  

 

Kiedy zdrowo się odżywiamy, wszystko działa. Kiedy jemy za dużo  

słodyczy i tłustych produktów nasz organizm przestaje działać (tak jak 

komputer) i choruje.  
 

Dlatego tak 

Oto kilka prostych zamienników pustych kalorii: 

PUSTE KALORIE DOBRE KALORIE 

bułka kajzerka kromka razowego chleba 

płatki śniadaniowe owsianka 

krem czekoladowy powidła domowe 

hamburger zdrowa kanapka 

łyżeczka cukru łyżeczka miodu 

cola sok ze świeżych pomarańczy 

frytki ziemniaki z pieca 

 

Informacje o zdrowym odżywianiu na podstawie książki Joanny 

Gorzelińskiej „Piramida w kuchni czyli zdrowo gotujemy” 

przygotowała Sara Jarębska z klasy 6e. Ważne! Książka dostępna 

jest w szkolnej bibliotece :)) 
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Ciekawostki: 

 Szklanka soku pomidorowego zawiera 63 kcal, natomiast szklanka 

soku owocowego aż 340 kcal; 

 Ogórek zawiera 8 kcal, ząbek czosnku 3 kcal ,ale rekordzistką 

zostaje rzodkiewka – ma tylko 1 kcal; 

 Aby spalić tabliczkę czekolady (520kcal) trzeba przez półtorej 

godziny pływać albo grać w tenisa; 

 Jeden pączek ma 300 kcal – tyle samo co dwie kanapki z chleba 

razowego z twarożkiem i pomidorem; 

 Jeśli na raz zjesz za duża porcję, twój żołądek się rozciągnie  

i szybciej poczujesz głód. 
 

 

Brytyjski fotograf Carl Warner wykonuje zdjęcia krajobrazów wykonanych 

z jadalnych składników. W ten sposób zachęca swoje dzieci do jedzenia owoców 

i warzyw. Możesz je obejrzeć na www.carlwarner.com/photographer. 

 

 

 

 

 

  

W tym numerze chciałbym 

polecić wam książkę „Harry Potter i 

przeklęte dziecko”. Jest to ósma 

część bestsellerowej serii o przygodach Harrego  

Pottera. Akcja tej części dzieje się dziewiętnaście lat 

po części siódmej „Harry Potter i Insygnia Śmierci”. 

Głównymi bohaterami są tu: Albus Potter (syn 

Harrego Pottera) i Scorpius Malfoy (syn Draca 

Malfoya). Nie jest to jednak powieść. Jest to 

dramat, ale nie taki, jaki możesz zobaczyć w teatrze 

czy telewizji, tylko książka napisana w formie 

scenariusza przedstawienia teatralnego. Zachęcam do jej przeczytania 

wszystkie osoby, które znają serię, a tych, którzy jeszcze nie zaczęli swej 

przygody z Harrym serdecznie zapraszam do czytania i wstąpienia  

do klubu fanów tego czarodzieja.                                   

Mikołaj Malewski, kl. 6e 

http://www.carlwarner.com/photographer
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CZY WIECIE, ŻE          MA WŁASNE ŚWIĘTO? 

Światowy Dzień Kota obchodzony jest w Polsce 17 lutego, w Rosji  

1 marca, w USA 29 października, w Wielkiej Brytanii 8 sierpnia, a we 

Włoszech, co ciekawe, 17 listopada obchodzi się Dzień Czarnego Kota  

SŁAWNE KOTY 

Koty są często bohaterami filmów i książek. Garfield to jeden z najle-

niwszych kotów na świecie. Jego główną dietę stanowi lasagne(czytaj: 

lazania). Lubi całymi dniami spać i oglądać telewizję. Jednak mimo tego 

spotyka go całe mnóstwo przygód. 

Równie znanym kotem, tym razem lwem, jest Aslan. Występuje  

w filmach pt. „Opowieści z Narnii”. Serial opowiada o czwórce dzieci, 

które podczas wojny wyjechały na wieś do ciotki Macready. W jej domu 

znajdują starą szafę z ubraniami, skąd przenoszą się do świata Narnii. 

Rademenes jest kolejnym sławnym kotem. Występował w serialu 

„Siedem życzeń” opowiadającym o tajemniczym kocie, który może 

spełniać życzenia. 

Filemon i Bonifacy to bohaterowie bajki dla dzieci.  

Ten pierwszy to mały, naiwny, ciekawy świata kotek,  

drugi to stary, doświadczony kocur. 

Z pewnością wszyscy znają tytułowego bohatera baśni  

„Kot w butach”.   

A teraz coś z Harrego Pottera. Pani Norris  to ukochana 

kotka Filcha, z którą nigdy się nie rozstaje. Swojego kota 

ma też Hermiona. To Krzywołap. 
 

KOTY W EGIPCIE 

Egipcjanie bardzo cenili koty, budowali dla nich 

posągi. W starożytnym Egipcie wierzono w wielu 

bogów. Jednym z nich była Bastet, bogini domu, po- 

tomstwa i radości. Miała głowę lub całe ciało kota. 

Dlatego też wierzono, że każdy miauczący zwierzak 

ma w sobie coś z boskiej mocy ;)  
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LWY TO TEŻ KOTY 

Lwy i tygrysy są większe i bardziej niebezpieczne, ale 

to też koty. Tyle, że drapieżne ;) 

Czy wiesz, że… 

Odwracać kota ogonem  to przedstawiać jakąś sprawę w sposób 

fałszywy; bezczelnie kłamać, zrzucając z siebie odpowiedzialność na 

kogoś niewinnego. 

Bawić się z kimś jak kot z myszą to bawić się czyimś kosztem; 

znęcać się nad kimś słabszym. 

Biegać jak kot z pęcherzem  to gorączkowo biegać gdzieś bez celu; 

poruszać się szybko, ale chaotycznie; kręcić się niespokojnie, nerwowo. 

Tyle, co kot napłakał  to malutko, niewiele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kot jest wspaniałym i wrażliwym zwierzęciem. Rzadko się gubi, ponieważ 

bardziej od ludzi przywiązuje się do otoczenia!  

 

 

W tym numerze „Szatni” drukujemy zdjęcia Waszych futrzastych pupili. 

Niedługo ich święto. Wybierzmy więc SuperKota! Jego zdjęcie wraz  

z właścicielem wydrukujemy w następnym numerze naszej gazetki  
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Dariusz Makowski 

Jaki wpływ na twoje 

życie ma Platon  

i spółka? 

 

Dotychczasowe teksty z filo-

zofii starożytnej zamieszczane  

w Kąciku Filozofa przygotowały 

Was do zrozumienia dzisiejszego 

tematu. Szczególnie ważny był 

ostatni tekst o budowie świata 

według Platona. Platon miał 

swojego mistrza ale miał też 

swojego ucznia. Zatem trzech 

największych filozofów starożyt-

nej Grecji wpłynęło na życie 

Twoich dziadków, Twoich rodzi-

ców, a obecnie wpływa na 

Twoje życie. 

Zaczęło się wszystko od 

Sokratesa. To on postawił czło-

wieka i jego duszę w centrum 

zainteresowań filozofów. Tro-

szczył się, aby dusza była „jak 

najlepsza”, czyli aby posiadała 

cnotę. Cnota jest najwyższym 

dobrem i jest ważniejsza niż 

zdrowie, nie mówiąc o dobrach 

materialnych.  

Uczeń Sokratesa, Platon, 

najmocniej chyba odcisnął 

swoje piętno na współczesnej 

kulturze europejskiej. Nie zda-

jemy sobie sprawy, że nauka 

Platona obecna jest w dzisiejszej 

literaturze, w kinie, w sposobie  

naszego wychowania, czy religii.  

 

 
 

Jeśli oglądacie bajki bądź 

filmy, w których „dobro” walczy 

ze „złem” i ostatecznie „dobro” 

zwycięża, to pamiętajcie, że 

macie do czynienia z Platonem  

i jego nauką. Nauczyciele i rodzi-

ce starają się Was wychować na 

dobrych ludzi, podkreślają, by nie 

oszukiwać, nie kraść i że należy 

pomagać innym. W kościele i na 

lekcji religii umacniacie swoją 

wiarę w Boga i uczycie się, jak 

ważne jest przestrzeganie dziesię-

ciu przykazań. 

Uczniem Platona był Arysto-

teles. Określił on cnotę jako 

trwałą dyspozycję do czynienia 

dobra. Nie wystarczy zatem raz 

postąpić dobrze, aby być uwa-

żanym za dobrego człowieka. 

Cnotę trzeba ćwiczyć, tak jak 

trzeba ćwiczyć ciało, by było 

muskularne. Trzeba powtarzać 

dobre uczynki, aż staną się 

trwałą cechą naszego postępo-

wania. Taka postawa sprawi, że 

człowiek będzie szczęśliwy. 

Dziś zapominamy o naukach 

starożytnych mędrców, a nawet 

oddalamy się od tego, co nau-

czali. W dzisiejszych czasach 

dużo ważniejsze stają się dla nas 

przedmioty materialne i inne 

przyjemności życia, takie jak 

pieniądze, komputer, samochód, 

telewizor, telefon, dobre jedze-

nie, zabawa. A przecież ważniej-

sze powinno być to, co dobre, 

prawdziwe, piękne i boskie.  

Te idee (wartości), jak twierdził 

Platon, są trwałe i niezmienne. 

Szkoda, że o tym zapominamy. 
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Głosować możecie w bibliotece do 3marca! 
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Na pewno słyszeliście o Wielkiej Orkiestrze 

Świątecznej Pomocy. Przez cały styczeń  

i luty ludzie, nie tylko z Polski, ale też z 

innych państw na świecie, zbierali 

pieniądze na  szczytny cel. W tym roku 

odbyła się 25-ta edycja tej akcji. 

Zbieraliśmy pieniądze na  oddziały pediatrii 

oraz godną opiekę lekarską dla seniorów. 

Ale można było też pomóc w inny sposób! W galerii Wisła odbyła się 

licytacja prac plastycznych dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w 

Płocku. Każdy, kto chce, może zostać  wolontariuszem i pomagać 

innym. P. Olga Witkiewicz - Bury i p. Anna Figurska zawsze chętnie 

przyjmą nowych członków WOŚP, w każdym wieku! Osobiście bardzo 

podziwiam pomysłodawcę i organizatora akcji, Jurka Owsiaka, bliskie 

są mi również cele, które realizuje Orkiestra.  

 

FAKTY 

Wolontariusze z naszej szkoły zebrali 

łącznie aż 4560,54zł! 

 

Zbiórka  podczas aukcji plastycznych 

wyniosła 1973,40zł! 

Razem to 6533,94zł!!! 

 

Najwięcej zebrał dyrektor 

naszej szkoły, pan Janusz 

Banasiak - 1377,32zł! 

 

 

Wolontariusze z naszej szkoły : ) 

 
 

 

Sara Jarębska, kl.6e 
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Czy lubisz szkołę, czy lubią cię koledzy 

i nauczyciele? Jakie są Twoje ulubione 

przedmioty, czy szybko się uczysz i czy 

masz szansę zostać szkolną gwiazdą? Dowiedz się, jak Twój znak 

zodiaku wpływa na Twoje szkolne sukcesy i porażki, poznaj swój 

horoskop dla uczniów. 

Wodnik 20 I - 18 II 
Wodniki to istoty niezwykle ruchliwe, energiczne, żywiołowe.  

Z chęcią chodzą do szkoły, lubią ruch i zmianyMają bujną 

wyobraźnię, czasem nawet szalone pomysły. Lubią dyskutować, 

spierać się, popisywać oryginalnymi poglądami. Nauczyciele 

zwykle starają się utemperować ich szaloną naturę, chociaż jest to 

ciężka praca. Planeta:  

Uran 

Żywioł: powietrze 

Szczęśliwy kolor: turkusowy 

Szczęśliwe liczby: 2 i 3 

Kariera: fotograf, informatyk, chemik, nauczyciel, aktor 

                                                                                                                

Ryby 19 II - 20 III 
Ryby są wszechstronnie uzdolnione, szybko się uczą, zwykle są pilne, 

grzeczne i zdyscyplinowane. Szkołę średnio lubią, to urodzeni 

marzyciele, romantycy. Mają jednak duże poczucie obowiązki, nie 

kuszą Ryb wagary i łobuzowanie. Nie sprawiają problemów 

wychowawczych, nauczyciele chwalą je, podają innym za wzór. 

Planeta: Neptun                                 

Żywioł: woda 

Szczęśliwy kolor: fiolet 

Szczęśliwe liczby: 3 i 4 

Kariera: informatyk, sekretarka, bibliotekarz, księgowy, weterynarz 
 

Wiktoria Głębowicz i Julia Tarka na podst. www.horoskopy.atcsites.com 

 

 

 


