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Z okazji Światowego Dnia Kota w lutowym numerze 

„Szatni” zamieściliśmy  zdjęcia  waszych wspaniałych 

kocich pupili. Poprosiliśmy o głosy na wybrane zdjęcie. 

Można było głosować w bibliotece lub zalajkować zdjęcie 

na fejsbukowej stronie naszej biblioteki. Łącznie oddaliście 

659 głosów!!! 

Tytuł SuperKota przyznaliśmy Ginger. Gratulujemy!!! 

Wywiad z właścicielem - Kubą Jabconiem z 4s publikujemy 

obok. Przeczytajcie koniecznie! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorką certyfikatu jest Sara Jarębska. 
 
 

A oto jak głosowaliście… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykres przygotował Bartek Peciakowski z kl. 6a 

 W numerze: 
 

 Wybraliśmy 

SuperKota! 

 

 Dobre rady na 

różne odpady 

 

 Zakątek 

Zwierzątek 

o Króliczy świat 
o Myszoskoczki  

 

 Kulturalna Szatnia 

o Magiczne drzewo 
o Zwiadowcy 

 

 Dzień bez 

Komputera 

 

 Komputeromaniak 
o Gry.io 

 

 Wywiad z… 

 

 Mały przewodnik 

po kosmosie 
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Podliczyliśmy głosy i lajki czytelników 

,,Szatni’’. Najwięcej osób zagłosowało 

na Ginger Jakuba Jabconia z klasy 

4s. A o to krótka rozmowa z właścicie-

lem SuperKota. 

 

Szatnia: Czy Twój kot  jest kotem czy 

kotką? 

Kuba Jabcoń: Ginger  jest kotem. 

Sz: Jakiej jest rasy? 

Kuba: Jest mieszańcem. 

Sz: Kot jest adoptowany czy kupiony? 

Kuba: Został znaleziony pod siedzibą 

firmy, w której pracowała moja 

mama. 

Sz: Ile lat ma Twój zwierzak? 

      Kuba: Ma 4 lata. 

 

Sz: Skąd pomysł na takie imię dla kota? Kto je wymyślił? 

Kuba: Sam je wymyśliłem. 

Sz: Co Ginger lubi robić najbardziej? 

Kuba: Najbardziej lubi bawić się ze mną i ... spać  

Sz: Czy twój kot ma jakąś słabość, czegoś się boi? 

Kuba: Bardzo boi się fajerwerków w Sylwestra. 

Sz: Masz w domu jakieś inne zwierzątka? Czy Ginger lubi się z nimi bawić 

Kuba: Mam chomika  ale Ginger nie lubi się z nim bawić. 

Sz: Twój kot wygrał w głosowaniu i zdobył tytuł SuperKota  w akcji  

ogłoszonej przez „Szatnię”. Czy ta wygrana sprawiła, że jesteś  bardziej 

popularny w szkole? 

Kuba: Nie, nie przekłada się to na moją popularność  

Sz.: Ale za to Twojego kota zna już cała szkoła! Dziękujemy za rozmowę. 

 
Z Kubą rozmawiali: Maciek Górczyński i Szymon Mierzwicki, kl. 6a 



SZATNIA NR 16/2017 

 
4 

 

 

Gry z serii .io to ciekawe gry polegające 

zazwyczaj na powiększaniu swojej postaci lub 

zdominowaniu całej planszy swoją postacią. 

Przykładowo w grze Agar.io jest się kulą i aby powiększyć swoją, trzeba 

zjadać inne, mniejsze od siebie. 
Gier .io jest naprawdę wiele. Oto przykłady najpopularniejszych: 

- Agar.io 

- Slither.io 

- Diep.io 

- Wormax.io (nowsza wersja Slither.io) 

- Wings.io 

Wszystkie gry są bezpłatne i nie wymagają rejestracji. Według mnie 

wszystkie są superciekawe. 

grudziadz.naszemiasto.pl/artykul/gry-z-serii-io-odkryj-na-nowo-rozrywke-online,3748391,art,t,id,tm.html 

                                                                                Jaś Cichocki, kl. 6a 

Co mówią czytelnicy  

o "Szatni"? 
 

Gazetka bardzo mi się podoba, 

jest interesująca. Najbardziej 

zaciekawiły mnie wywiady z nau-

czycielami, ponieważ teraz wiem 

o nich więcej. Szkoda, że gazetki 

nie są co tydzień. (…) 
 

Podoba mi się Kącik filozofa. 

Poznałam, skąd się wzięła 

filozofia oraz kilka ciekawych 

faktów. Chciałabym, żeby było 

tego więcej. (…) 
 

Gazetka jest bardzo dobrze 

zrobiona. Brakuje jednej rzeczy,  

nie ma quizów i zagadek. (Oliwier 

Bartosiewicz, Vd ) 

 

Podoba mi się kącik informa-

tyczny. Nie podoba mi się, że to 

dwumiesięcznik, a nie miesięcznik 
(Antoni Olszewski Vd) 
 

Nie podoba mi się w niej 

(gazetce-red.)to, że znajdują się 

tu rzeczy na temat zdrowego 

żywienia, bo nikt tego prawie nie 

czyta, (…) 
 

Podoba mi się różnorodność i ory-

ginalność konkursów oraz horo-

skopy uczniowskie. (…) 
 

W tej gazetce bardzo podobają 

mi się przepisy na różne przekąski  

i różne recenzje książek. (…) 

 

Miło by było przeczytać coś o ra-

sach psów. (…) 

Opinie zebrały: Julia Tarka, kl. 6b 

 i Wiktoria Głębowicz, kl. 6c 

GRY .IO 
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Do żółtego pojemnika na 

plastik i metal wrzucamy: 

๑  Plastikowe butelki, 

foliowe reklamówki, 

kartony  

i puszki po napojach, 

plastikowe 

opakowania po 

kosmetykach i 

płynach do mycia, 

puszki z blachy 

stalowej, metalowe 

narzędzia, drobny 

złom, kapsle, 

plastikowe nakrętki 

oraz pokrywki ze 

słoików. 

Do żółtych pojemników  

nie wrzucamy: 

๑  Opakowań po 

aerozolach, baterii, 

zabawek, lekach.  

DOBRE RADY NA RÓŻNE ODPADY 

Do niebieskiego 

pojemnika wrzucamy: 

๑  Zużyte zeszyty, stare 

książki, karton, 

papierowe torby, 

gazety, reklamy, 

kalendarze. 

Do niebieskiego 

pojemnika  

nie wrzucamy: 

๑  Zabrudzonego 

papieru, papieru z 

folią np. kubków po 

jogurcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Na podst. Victor Junior nr 3/17  

przygot.: Gabrysia Maciąg, 6g  

i Wiktoria Głębowicz, 6c 

                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Polsce produkujemy  

135 mln ton odpadów!  

Czy możecie sobie 

wyobrazić, że taka ilość 

śmieci każdego roku zasila 

miejskie wysypiska?! 

Czy wiesz, że... 

Jak powinno 

się 

segregować 
śmieci? 

Do białego pojemnika 

na szkło wrzucamy: 

๑  Butelki i słoiki po 

napojach i 

żywności, 

opakowania po 

kosmetykach . 

Do białego pojemnika  

nie wrzucamy: 

๑  Rozbitych okularów, 

szyb 

samochodowych, 

luster, porcelany, 

kryształów, żarówek. 
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Dzień Ziemi to najważniejsze, 

najbardziej znane i najchętniej 

obchodzone ekologiczne święto! 

Nasze redaktorki Gabrysia i Wi-

ktoria sprawdziły, czy jesteście 

"eko". Przeprowadziły sondę - 

pytania i wyniki znajdziecie 

poniżej. 

 

 1. Czy segregujesz odpady: 

a) tak 

b) nie 
 

 2. Jeśli nie, to dlaczego? 

a) nie chce mi się 

b) nie ma w mojej okolicy    

           odpowiednich pojemników 

      c) nie wiem, jak to robić  
 

 3. Co robisz, aby chronić    

     środowisko? 

a) oszczędzam wodę 

      b) oszczędzam energię 

      c) unikam foliowych toreb 

d)  ………………………….. 

 

 

 

 

                                   
Co robisz, aby oszczędzać środowisko? 

 

 

 

Każdy z nas może 

zrobić wiele dla 

środowiska… 
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3 maja nie tylko świętem narodowym 
Już po raz dziesiąty 3 maja obchodzimy Dzień bez Komputera. Jak sama 

nazwa wskazuje, jest to dzień spędzony bez komputerów, tabletów, 

smartfonów... Można go spędzić na podwórku z kolegami lub  

z rodzicami, pograć z kimś w gry planszowe czy szachy bądź poukładać 

puzzle liczące kilkaset kawałków ;) 

Niestety, dla wielu milionów ludzi na świecie to 

dzień wyjęty z życia, bez aktualizacji statusu na 

facebooku, bez najświeższych wiadomości z kraju 

i zagranicy, bez ulubionych seriali i gier, słowem – 

bez sensu. Niemniej akcja ta ma właśnie na celu 

uświadomienie ludziom nie tego, co dzięki 

komputerom zyskują, ale raczej rzeczy, które 

mogą przez nie przeoczyć lub stracić. 

 Trudno wyobrazić sobie, żeby np. linie lotnicze czy 

giełdy papierów wartościowych przyłączyły się do akcji, 

miałoby to swoje negatywne skutki praktycznie na całym 

świecie. Jednak większości ludzi taki dzień z pewnością nie 

zaszkodzi, tym bardziej, że 3 maja to przecież święto 

państwowe i doskonała okazja na relaks w plenerze, do 

czego szczerze zachęcam. 
Szymon Grabarczyk, kl. 6b 

 

 
 

Bartek Peciakowski z 6a zaprasza do ŚWIATA ŁAMIGŁÓWEK! 
 

 Witam, chciałbym poinformować o utwo-

rzeniu w naszej gazetce nowego działu o nazwie 

ŚWIAT ŁAMIGŁÓWEK. W każdym numerze "Szatni" 

będę umieszczał ciekawostki i zagadki. Jeżeli ktoś 

chciałby pogłówkować i znajdzie rozwiązanie, 

może przynieść je na podpisanej kartce do 

biblioteki. szkolnej. Prawidłowe odpowiedzi 

umieścimy w następnym numerze. 

 

ZADANIE 

W każdym z trzech przypadków 

przenieś tylko jedną zapałkę  

tak, aby utworzyć  

poprawne działanie. 
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Sara Jarębska z 6e poleca!                                     

                                                                                                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                                                                                                                               

To jedna z moich 

ulubionych książ- 

kowych serii. Jej 

autorem jest 

australijski pisarz 

John Flanagan. 

Seria ma 12 

tomów, z czego 

przeczytałam 9. 

Opowiada o losach piętnasto-

letniego  chłopaka - Willa. Na po-

czątku pierwszej części główny 

bohater z sierocińca musi zostać 

wybrany przez któregoś  z mistrzów, 

by móc się kształcić przy jego 

boku. Wszyscy jego przyjaciele 

mają oczywiste zainteresowania  

i wiedzą, który z mistrzów ich 

wybierze. Will, gdy stanął przed 

mistrzami... no cóż, żaden z nich nie 

był nim zainteresowany... Oprócz 

tajemniczego, zakapturzonego  
 

 
 

przybysza - zwiadowcy. Zwiadowcy 

to tajemniczy wojownicy, o których 

niewiele wiadomo, ale wszyscy 

wiedzą, że są śmiertelnie niebez-

pieczni. Nie będę opowiadać 

reszty historii, ponieważ nie chcę 

wam zdradzać  wspaniałych przy-

gód, które jeszcze spotykają 

naszego bohatera. W poszcze-

gólnych tomach występuje wiele 

postaci i nie znam osoby, która po 

przeczytaniu całej serii nie byłaby 

zadowolona. Autor dokładnie 

oddaje emocje bohaterów  oraz 

ich myśli. Świetnie też opisuje 

krajobrazy, tak, że łatwo je sobie 

wyobrazić. Uwielbiam te książki! 

Moim zdaniem są to najlepsze 

książki przygodowe, jakie czytałam. 

Zawierają mnóstwo ciekawych wy-

darzeń i inspirujących bohaterów.

                                                                   

                                                                      

Mikołaj Malewski z 6e prezentuje...  
 

 Tym razem opowiem wam o książkach z serii 

Magiczne drzewo. Opowiada o zdarzeniach 

zapoczątkowanych burzą, która przewróciła stary 

dąb. Nie było to zwykłe drzewo, było magiczne. Z 

jego drewna powstało mnóstwo przedmiotów, a 

każdy z nich zachował cząstkę mocy. Głównymi 

bohaterami poszczególnych części są: Kuki, Filip, 
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Tośka, Melania, Gabi, Blubek, Ida, Alik i… mówiący pies, Budyń. Ich 

przeciwnicy to: wredna ciocia, olbrzym o siedmiu wcieleniach, klon 

Kukiego, smok próbujący zasłonić słońce, armia wielkich zwierząt 

wodnych żyjących na lądzie i giganci z innego wymiaru. Jakiś czas temu 

pojawiła się kolejna część serii pt. Inwazja nawiązująca do Świata 

Ogromnych.  

 Niedawno ukazała się nowa seria powieści Bohaterowie 

Magicznego Drzewa. Jedyna, która na razie została napisana to 

Porwanie. Jej głównym bohaterem jest wspomniany wcześniej amator 

kiełbasek czosnkowych czyli pies Budyń. Gorąco polecam wszystkim, 

którzy chcą przeczytać bardzo fajną książkę o tematyce fantasy.  
  

 Uwaga! Wiadomość z ostatniej chwili! Część pierwsza pt. Czerwone 

Krzesło to lektura uzupełniająca w klasie piątej! 
 

Kalendarz Świąt Nietypowych 

Kwiecień 
12.04 - Dzień Czekolady 

12.04 - Dzień Chomika 

17.04 - Światowy Dzień Kostki Rubika 

22.04 - Dzień „fasolkowych” cukierków Jelly Bean 

23.04 - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

24.04 - Europejski Dzień Śniadania 

25.04 - Dzień Pingwina 

28.04 - Dzień Ziemi  

Maj 
03.05 - Dzień bez Komputera 

04.05 - Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen  

08.05- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  

19.05 - Ogólnopolski Dzień Bliźniąt 

19.05 - Dzień Dobrych Uczynków 

22.05 - Dzień Pac-Mana 

25.05- Dzień Królewny             przygotowała: 

28.05 - Światowy Dzień Hamburgera                             Gabrysia Maciąg, kl. 6g 
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Króliczy świat 

Tym razem mam przyjemność 

opowiedzieć wam o moim króliku 

Marcelu i o utrzymaniu tego 

zwierzaka ;) 

Marcel to królik miniaturka rasy 

francuskiej. 

Króliki miniaturki najczęściej żyją od 

7 do 8 lat. Samce są o wiele 

łagodniejsze od samic. Najczęściej 

żywią się granulatem, ziarnami 

dostosowanymi dla królików, lubią 

też pogryźć wiosennej trawy. 

Dobrze, żeby nie  była mokra, gdyż 

może to źle wpłynąć na ich 

trawienie. Mój królik jako jedyny z 

wszystkich, które miałam (to mój 

trzeci) liże nas po nogach, gdy 

mamy je gołe. Jego ulubioną 

zabawą  jest ganianie i popy-

chanie piłki noskiem. W lato 

puszczam go na działkę, biega po 

niej dopóki  jest widno. 

WYCHOWANIE - PORADY 

Jeśli nie chcecie, by wasz pupil 

sikał wam na podłogę, kupcie mu 

kuwetę i spróbujcie go nauczyć, by 

do niej sikał. Daję głowę, że w 

końcu się nauczy : ) 

Serdecznie zachęcam do 

kupna  tego małego gryzonia. To 

świetny przyjaciel dla dzieci, ale 

trzeba być przy nim delikatnym! 

Oczywiście należy pamiętać, że to 

gryzoń i nie obejdzie się bez 

pogryzionych kabli. 
Julia Tarka, kl. 6b 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot.: archiwum domowe 
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 Moimi zwierzakami są dwa 

myszoskoczki. Mają na imię Harry  

i Ron (zgadnijcie, dlaczego?) 

Jeden jest szary, a drugi 

rudawoblond. Myszoskoczki nie są 

zwierzakami dla kogoś, kto łatwo 

się budzi, ponieważ są one 

zwierzętami nocno-dziennymi, co 

oznacza, że są aktywne i w nocy i 

w dzień. Mnie jednak to nie 

przeszkadza. Przy zakupie trzeba 

pamiętać, by kupić dwa zwierzaki, 

ponieważ potrzebują przyjaciela. 

Niestety, ludzka przyjaźń im nie 

wystarczy. Najzabawniejszą przygo-

dę  przeżyłem, kiedy okazało się, 

że moje pierwsze myszoskoczki 

Niszyciel i Masakrator mają dzie-

ci!!!!!!! 
 

 W sklepie powiedziano nam, że to dwa samce, lecz ... Niszczyciel 

okazał się Niszczycielką. Myszoskoczki bardzo szybko się rozmnażają, a 

dorosłość osiągają po dwóch tygodniach. Łącznie miałem ich aż 

dziewiętnaście!!!! Pytacie, co z nimi zrobiłem? Założyłem domową 

fabrykę karmy dla węży >:-D. Żartuję… Oddawałem je do sklepu 

zoologicznego.  

 Z myszoskoczkiem należy obchodzić się delikatnie, ponieważ jeśli 

zamkniesz  go w dłoniach  to może ugryźć cię do krwi. Nazwa wskazuje, 

że są spokrewnione z myszami, lecz to nieprawda. Pochodzą z rodziny 

chomikowatych, co oznacza, że bliżej im do chomików niż do myszy. 

Jednak człon „skoczki” pasuje idealnie, ponieważ pewnego razu, gdy 

zmieniałem w klatce wiórki i wsadziłem je do wanny okazało się, że 

Fryderyk wyskoczył i zaczął uciekać. Imiona wszystkich moich 

myszoskoczków to: Masakrator, Niszczycielka, Merry,  Leonard, Fryderyk, 

Jenifer (dżenifer), Znak Zapytania, Gabrysia, Znak Zapytania Jr., Flaczek, 

Piorun, Ron (pierwotnie Ukryte Ostrze) i Harry. Imion niektórych z nich nie 

pamiętam, albo ich nie nazwałem (też byście się pogubili).  

 Każdemu bardzo polecam zakup myszoskoczka, lecz najlepiej 

przed zakupem przeczytać książkę o opiece nad nimi. 
Mikołaj Malewski, kl. 6e 

 
 

 

MYSZ 
- O - 

SKOCZEK 
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Rozmowa z pracownikiem ochrony  

w SP 22, panem Jerzym Reńdą. 
 

Szatnia: Na czym polega praca 

ochroniarza w szkole?   
 

Jerzy Reńda: Przede wszystkim praca 

ochrony, w której pracuję polega na 

zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom  

i mieniu szkoły.  
 

 

Szatnia: Od ilu lat pracuje pan w tym zawodzie?  
 

J. R.: Od 8 lat. 
 

Szatnia: Co w tej pracy lubi pan najbardziej?  
 

J. R.: Najbardziej lubię ludzi, którzy są bardzo grzeczni, spokojni, cenię 

sobie ich kulturę i opanowanie. No i lubię takich, którzy trochę  rozrabiają  

ale w granicach przyzwoitości. 
 

Szatnia: Co w tej pracy się panu nie podoba?  
 

J. R.: Nie podoba mi się najbardziej,  jeżeli uczniowie nie stosują się do 

regulaminu, poleceń szkoły. 
 

Szatnia: Czy brał pan udział w jakiejś poważniejszej akcji na terenie 

naszej szkoły?   
 

J. R.: Na terenie szkoły to nie, ale na zewnątrz budynku była taka 

sytuacja, że przyszło dwóch ludzi w stanie nietrzeźwym i zaczepiali dzieci. 

Byłem zmuszony ich wyprosić. 
 

Szatnia: Jak jest pan traktowany przez uczniów? 
 

J. R.: W zasadzie nie mam kłopotów z uczniami.  Zwykle uważają to, co 

powiem za słuszne. 
 

Szatnia: Jakie są pana sposoby na spędzanie wolnego czasu?  
 

J. R.: W zasadzie w pracy nie mam czasu wolnego ale jak przerwa się 

skończy, to można sobie odpocząć. Ciągle jednak trzeba być czujnym, 

żeby ktoś nieporządany nie wszedł do szkoły. 
 

Szatnia: Czy jest coś, co zmieniłby Pan w swojej pracy? 
 

J. R.: Nie, wykonuję to co Szkoła mi zleci. 
 

Szatnia: Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: Szymon Mierzwicki, kl. 6a 

Pomoc w nagraniu: Dawid Gościniecki, kl. 6a 
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  O czym rozmyśla filozof? 
 

Dariusz Makowski, opiekun koła filozoficznego 
 

Jest w tradycji filozofii słowo, które oznacza 

czynność umysłową filozofa. To słowo to 

kontemplacja. Kontemplacja – to myślenie,  

a raczej rozmyślanie o czymś, bądź o kimś.  

Mogę rozebrać jakąś myśl na części (nazywa 

się to analizą), ale mogę też z kilku pojedynczych 

myśli utworzyć nową, jedną myśl (mówimy wtedy o syntezie).  

Dajmy na to, że mogę analizować kwestię czy dziewczyna mnie 

kocha? Wyliczam wszystkie myśli dotyczące tej dziewczyny, np. takie: 

Czy często na mnie spogląda? Czy często ze mną rozmawia? Czy zdarza 

się, że prosi mnie o pomoc? Czy się do mnie uśmiecha? Po prostu w 

myślach przeanalizowałem jej zachowanie, rozebrałem na części jakąś 

większą myśl.  

Mogę też rozmyślać o tym, co zjem na kolację? Zestawiam wszystkie 

myśli (idee) dotyczące tej kwestii, np. takie: w lodówce mam kotlet 

wołowy, w chlebaku jest bułka, w zlewie znajduje się sałata i pomidor, 

ponadto gdzieś jeszcze powinien być sos. Dokonuję połączenia 

wszystkich wymienionych idei (dokonuję syntezy) i wychodzi na to, że na 

kolację będę miał hamburgera.  

Ale czy o taką kontemplację chodzi filozofowi? Mówiąc inaczej, czy 

taka kontemplacja godna jest filozofa? Oczywiście, że nie!  

Filozof nie rozmyśla o przedmiotach zmysłowych (materialnych), czyli 

takich, które można zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, powąchać czy 

posmakować. Filozof nie rozmyśla też o innym człowieku w sensie 

towarzyskim/plotkarskim ani nawet opiekuńczym (nie martwi się więc o 

czyjejś zdrowie). Przedmiotem kontemplacji filozofa są sprawy ogólne 

dotyczące ludzi jako gatunku, jak i sprawy dotyczące świata. Jakie to 

sprawy – zapytacie? 

Filozof pyta o przyczynę powstawania, 

trwania i ginięcia wszelkich bytów. Pisząc  

o bytach mam na myśli ludzi, zwierzęta, rośliny.  

W tej problematyce mieści się pytanie o to, w 

jakim celu się urodziłem? Czy mogłem się nie 

narodzić? Jeśli żyję, to może moje życie ma jakiś 

cel? Czemu nie mogę żyć wiecznie? Kiedyś na 

pewno umrę, ale może moja śmierć też będzie 

miała jakiś sens? Może wszystko w świecie ma 

jakiś sens? Ale jaki? 
                                                                                                        Myśliciel, Musée Rodin, 1902 
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Inną kategorią rozmyślań filozofa są pytania o trwałość bądź 

zmienność świata. Czy istnieje na świecie coś trwałego, co jest 

niezmienne mimo upływających lat i przemijających pokoleń? Czy też 

jak woda w rzece, wszystko na świecie jest w ciągłym ruchu  

i nieustannie się zmienia? 

Wygląda na to, że filozof próbuje zrozumieć świat, w którym żyje. 

Stawia pytania i szuka odpowiedzi. Sprawa nie jest jednak taka prosta. 

Minęło 2,5 tysiąca lat od narodzin filozofii a ludzie nadal nie rozumieją 

świata. Nie odnajdują celu dla siebie, nie wiedzą co robić, by być 

szczęśliwym, próbują zrozumieć czemu ludzie zachowują się tak czy 

inaczej albo czemu los ich tak doświadcza?  

Jak widzicie trudne jest zadanie filozofa. Chyba nigdy nie pozna 

odpowiedzi na ważne pytania. Ale właśnie dlatego jest filozofem, że nie 

przestaje ich szukać.  

 

MAŁY PRZEWODNIK PO KOSMOSIE 
 

Satelity 

Pewnie słyszeliście kie-

dyś, że dookoła Ziemi  

i innych planet krążą 

satelity. Są to maszyny 

zbudowane przez lu-

dzi, wystrzeliwane w 

kosmos. Satelity robią 

zdjęcia planetom i ich 

księżycom. W ten 

sposób ludzie poznają 

planety, do których 

astronauci jeszcze nie 

mogą dolecieć rakie-

tą. 
 

 

Księżyce 

to naturalne satelity, 

czyli takie, których nie 

zrobił człowiek. Na 

pewno widzieliście co 

najmniej jeden księżyc, 

to księżyc ziemski, czyli 

taki, który widzimy 

prawie każdej nocy na 

niebie. 

Ciała niebieskie 

to wszystko to, co jest 

w kosmosie, np.: lu-

dzie, planety, komety, 

gwiazdy, galaktyki... 
 

Słońce 

to serce Układu Sło-

necznego, najgorętsze 

miejsce w naszym 

Układzie Słonecznym. 

Podobno temperatura 

jego jądra wynosi 

około 13 600 000 

stopni Celsjusza! Słoń-

ce daje nam ciepło, 

bez którego nie 

byłoby życia na Ziemi. 

To największy obiekt 

naszego Układu, jego 

średnica wynosi aż 1 

392 000 km! Jest 

ogromnym źródłem 

energii. A przy tym jest 

gwiazdą! 
 

 

Ciekawostka! 

Wiedzieliście, że istnie-

je coś takiego jak za-

ćmienie Słońca? Wy-

stępuje wtedy, gdy 

księżyc ustawi się mię-

dzy Ziemią a Słońcem. 
 
 

UWAGA! NIGDY nie 

patrzcie w Słońce, 

gdyż możecie uszko-
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dzić wzrok. Tej samej 

zasady przestrzegaj 

obserwując zaćmienie 

Słońca.  

 

 
 

 

Komety  

to małe ciało niebie-

skie poruszające się w 

układzie planetarnym, 

które na krótko po-

jawiają się w pobliżu 

gwiazdy centralnej (w 

naszym Układzie pla-

netarnym nazywanym 

Układem Słonecznym 

gwiazda centralna to 

Słońce). 
 

 

Czy wiesz że... 

Edmund Halley ziden-

tyfikował pierwszą ko-

metę krótkookresową, 

którą nazwano kome-

tą Halleya właśnie od 

jego nazwiska. 

Galaktyki 

To duży grawitacyjnie 

związany układ 

gwiazd, pyłu, gazu 

gwiezdnego oraz 

niewidocznej Ciemnej 

Materii.  

 

 

 

 

 

 

Ciekawostka! 

Galaktyka, w której 

żyjemy ma kształt 

spirali i nazywa się  

Drogą Mleczną. 

Czy wiedzieliście, że 14 

listopada 2016 roku 

księżyc był najbliżej 

Ziemi? Nazywamy to 

zjawisko superpełnią. 

Oto, co mówi nam 

źródło: 

 W poniedziałek 

Księżyc pojawił się na 

horyzoncie o godz. 

16:30 i był większy aż o 

14 proc. niż podczas 

przeciętnej pełni, a 

jego jasność wzrosła o 

30 proc. Kolejne takie 

zjawisko ujrzymy za 18 

lat w 2034 roku. 

Źródło: google grafika, polskie radio 

Szymon Grabarczyk, kl. 6b 
 

Szkoła w liczbach                                    policzył: Maciek Górczyński, kl. 6a 

 

 

Ilu nauczycieli pracuje w naszej szkole? 

 

Ile uczniów jest w naszej szkole? 

 

Ile książek jest w szkolnej bibliotece? 

 

Ile podręczników jest w szkolnej bibliotece?  

 

Ile osób je obiady na stołówce? 

 

Ile ryb pływa w szkolnym akwarium? 

 111 

 1087 

 10508 

 10348 

 7 

489 



SZATNIA NR 16/2017 

 
16 

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. 

  

Baran  21 III - 20 IV 

Klasowy rozrabiaka, ciekawski łobuziak, lubi szkołę   

i zrobi wszystko, żeby się w niej nie nudzić. Barany to 

osoby bystre, ciekawskie, a przy tym bardzo 

ambitne. To typowi "przywódcy klasowi"  

i  prowodyrzy niejednej draki. Wszędzie jest ich 

pełno. Swoich poglądów bronią uparcie. Nie 

podlizują się nauczycielom, z nimi również prowadzą 

zwykle żywiołowe dyskusje. 

Jeśli polubią przedmiot i nauczyciela, potrafią przyłożyć się do nauki. 
 

Ulubione przedmioty: języki obce, matematyka, informatyka, wf. 

 

Bliźnięta  22 V - 20 VI 

Klasowy gaduła, każdego rozbawi, wyczyta 

każdą ciekawostkę, wszędzie go pełno. Bliźnięta 

szybko się uczą, są ciekawskie, bystre  

i inteligentne. Interesują je bardzo różnorodne 

dziedziny nauki, lubią szperać w książkach i nawet 

nauczycieli zaskakiwać wyczytanymi nowinkami. 

Nauka nie sprawia im większej trudności. Zwykle są lubiane przez 

nauczycieli i kolegów. Mają bardzo dobrą pamięć, zdolności 

artystyczne, talent aktorski. Są bardzo pomysłowe, mają duże poczucie 

humoru, potrafią rozweselić całą klasę.  
 

Ulubione przedmioty: języki obce, polski, historia, informatyka.  
 

 


