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 Z kalendarza świąt
(nie)typowych

Od kilkunastu lat 15 maja obchodzimy Dzień Niezapominajki. W tym dniu
promujemy walory polskiej przyrody
i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony.

 Kącik twórczości

Dodatkowo „nie - zapominajka” ma
na celu zachowanie od zapomnienia
ważnych chwil w życiu, osób, miejsc
i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to
zachęca nas do życzliwości, pamiętania o bliskich, do otwarcia na
drugiego człowieka, a także przypomina o istocie dbania o nasze
otoczenie.

 Wymierające zwierzęta
 Pacyficzna plama
 Rodzeństwo – plusy
i minusy
 Stop mowie nienawiści

W dosłownym tłumaczeniu z języka
greckiego niezapominajka to „mysie
uszko”;)

 Zakątek Zwierzątek
 Kulturalna Szatnia

*Maria Konopnicka „Niezapominajki”

red.

Z KALENDARZA ŚWIĄT (NIE)TYPOWYCH
24.04 Europejski Dzień Śniadania
29.04 Międzynarodowy Dzień Tańca
30.04 Światowy Dzień Sprzeciwu
wobec Bicia Dzieci
2.05 Dzień Flagi
3.05 Dzień bez Komputera
8.05 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
9.05 Dzień Unii Europejskiej
15.05 Dzień Polskiej Niezapominajki
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Autorka wiersza
jest uczennicą naszej szkoły :)
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Na świecie co roku umierają
miliony zwierząt! To wszystko przez

niszczymy naturalne

ludzi i ich bezmyślne zachowania,

siedliska

takie

wycinamy lasy, niszczymy

jak

używanie

dużej

ilości

plastików, a nawet wyrzucanie ich do

dziką naturę

kosza

używamy dużo

bez

segregowania.

śmieci te trafiają

Często

do mórz, rzek

chemikaliów, np. nawozy,
opryski...

i oceanów…
W ten sposób trują zwierzęta.
Najbardziej zagrożone gatunki
zwierząt to: krokodyl filipiński, zimorodek, słoń malajski, modraszek gniady
(motyl)

oraz

jeże.

Jeszcze

do

niedawna żyły trzy nosorożce białe,
ale teraz żyją już tylko dwie samiczki.
Rok temu zmarł ostatni samiec na
oszczędzajmy energię

świecie :((
Myślę, że da się jeszcze wszystko

zużywajmy mniej wody

naprawić, musimy tylko dbać o przy-

ograniczmy ilość

rodę,

sadzić

zużywanych plastików

drzewa, zmniejszyć ilość kupowanych

sadźmy dużo drzew, w

rzeczy

których będą żyły

segregować
-

ich

śmieci,

wytworzenie

bardzo

obciąża środowisko.

zwierzęta, np. wiewiórki,
Zuzia Augustyn, 4l
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ptaki...

WIELKA PACYFICZNA PLAMA ŚMIECI
Pewnego dnia zobaczyłem w internecie zdjęcie martwego
ptaka, który w żołądku miał kawałki plastiku.
Byłem bardzo smutny, bo lubię ptaki.

Uważam, że plastik powinien być recyklingowany, a nie trafiać do
przewodów pokarmowych zwierząt. Dlatego postanowiłem napisać ten
artykuł. Mam nadzieję, że po przeczytaniu go spróbujecie śmiecić mniej
i może razem uda mam się zlikwidować WIELKĄ PACYFICZNĄ PLAMĘ ŚMIECI!
Nie wiem, czy wiecie, że plastik rozkłada się bardzo, bardzo długo (ok.
300 lat), a po uszkodzeniu uwalniają się z niego trujące substancje, które
powodują różne choroby. Przyczynia się też do śmierci zwierząt, które
mylą go z pożywieniem.
Wyobraźcie sobie, że Wielka Pacyficzna Plama Śmieci jest aż 5 razy
większa niż cała Polska!!! Moim zdaniem to tragiczne.
Niestety, nawet w Rowie Mariańskim roboty badawcze znalazły śmieci.
W 2050 r., według naukowców, plastiku w morzach będzie więcej niż ryb:(
Radek Blank, 4g

CO MOŻEMY ZROBIĆ?
unikać śmieci

wykorzystywać
ponownie

segregować

sprzątać
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Uwaga! Sonda
Redaktorzy "Szatni" przeprowadzili krótką sondę wśród najmłodszych
uczniów naszej szkoły. Zadali im pytanie: Co robisz, żeby nasza planeta
była czysta? Oto, co odpowiedzieli:
Nie wyrzucam śmieci na ziemię. Zosia, 2d
Sprzątam las. Wojtek, 2d
Segreguję śmieci. Olga, 2d
Nie chodzę po trawie. Lena, 2d
Nie wyrzucam śmieci byle gdzie. Darek, 1d i Maks, 1e
Chodzę na zakupy z własną torbą. Ola, 1e
Jeżdżę rowerem, a nie autem. Staś, 1g
Sprzątam kupy po psie. Nadia, 1g
Nie depczę trawy. Igor, 1c
Oprac. Zuzia Augustyn, Borys Zalewski, Jaś Lewandowski 4I

Eko aplikacje. Polecam!
Zapewne

większość

z

was

ma

telefon

komórkowy, prawda? Czy wiecie, że w sieci
dostępne są ciekawe aplikacje ekologiczne?
W tym artykule polecam kilka z nich.
Kanarek. Ze względu na smog nie zawsze
wiesz, kiedy możesz bezpiecznie wyjść na
dwór?

Ta

aplikacja

z

pewnością

ci

pomoże! Kanarek wykryje m. in., czy dziś
jest smog i czy jakość powietrza pozwala, by bawić się na zewnątrz.
Używają jej nie tylko dorośli, ale również młodzież. Przecież nikt nie
chce zafundować sobie choroby płuc!

Tap. Ta aplikacja pokaże ci, gdzie znajduje się najbliższy punkt z pitną
wodą! Nie musisz już kupować wody w plastikowej butelce i zanieczyszczać środowiska.
WWF Poradnik. Bardzo przydatna aplikacja. Nie tylko dla młodych
ekologów, ale również dla innych, którzy chcą w jakimś stopniu
zadbać o naszą planetę. Możesz dowiedzieć się z niej wielu
informacji, np. skąd pochodzi dane warzywo. Postaraj się nie
kupować pomidorów w grudniu, a np. rośliny strączkowe.
Możesz również zobaczyć, skąd pochodzi dana ryba, aby zapobiec
wyginięciu rzadkich gatunków. Przy pomocy tej aplikacji można włączyć
się do akcji charytatywnej prowadzoną przez fundację WWF* Polska.
Dodatkowy plus jest taki, że aplikacja jest całkowicie darmowa!
*World Wide Fund for Nature - organizacja ekologiczna
o charakterze międzynarodowym.
Natalia Trzcińska, 5d
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Mój chomik - Robi
Ponad rok temu pojechałam kupić mojego chomiczka. Nazwałam
go Robi, ponieważ pełna nazwa
jego rasy brzmi Roborowski i tak
nam się spodobało;) Jego futerko
jest biało - brązowe, a oczka malutkie i czarne. Jego ulubionymi
przysmakami są: kukurydza, kolba

Niedawno Robi obchodził swoje

jabłkowa i różne zioła. Ostatnio

1.

kupiliśmy mu też chipsy bananowe

świetne przyjęcie z przeszkodami

(dla

i labiryntami, które zresztą z łat-

chomików)i

bardzo

mu

smakowały;)

urodzinki!

Urządziliśmy

mu

wością pokonał, a także z jego
ulubionym jedzonkiem:) Ulubione
zabawy Robiego to bieganie w
kuli oraz w kołowrotku, niestety
najczęściej robi to w nocy 
Bardzo lubię bawić się z Robim.
Jest miły i nigdy mnie nie ugryzł!
Wydaje mi się, że też bardzo lubi
się

ze

mną

bawić.

Kocham

swojego pupila i nie zamieniłabym
go na żadnego innego!
Natalia Trzcińska, 5d

Fot. archiwum rodzinne
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Mój krab – Tęczuś
Gdy

przybył

kolorowy.

do

Teraz

obrośnięty

nas,

był

Złapałem go i popędziłem odłożyć

trochę

biedne stworzonko na miejsce. Oka-

zielonymi

zało się, że mama karmiąc go,

jest

różnymi

Znaleźliśmy go u mnie w szafie.

wodorostami. Jego nazwa wzięła

zostawiła

się od gatunku, ponieważ jest to

terrarium. I tak oto sprytny skorupiak

krab

wydostał się na wolność.

tęczowy,

inaczej

krab

otwartą

klapę

od

trójkolorowy, ponieważ ma grana-

Nie jest to bardzo kosztowne, ani

towy tułów (karapaks), pomarań-

wymagające stworzenie. Nie jest też

czowe odnóża i białe szczypce.

groźne, sam trzymałem go na dłoni.

W

naturze

zamieszkuje

Co jakiś czas, kiedy jego skorupa

nadmorską cześć Ameryki Połu-

staje się za ciasna, krab przechodzi

dniowej

Wenezuela,

wylinkę. Otwiera się tył jego skorupy

Gujana) oraz Morze Karaibskie i

i wychodzi z niej. Pierwszego dnia

podzwrotnikowe regiony Oceanu

chowa się w skałach, dopóki jego

Atlantyckiego. Jest także spora-

nowy

dycznie spotykany na wybrze-

Pozostawiona

żach Afryki, dokąd dostał się przez

przez

ocean.

dobrym

(Brazylia,

Moja krabia przygoda rozpo-

pancerz
niego

nie

stara

stwardnieje.
skorupa

zjadana,

budulcem

dla

gdyż

jest
jest

nowego

pancerza. Z całego serca polecam,

częła się w sklepie zoologicznym.

krab to fajny kumpel.

Namówiłem tatę, żeby kupił mi

Franek Sołtysiak, 4G

kraba. Zgodził się bez wahania.
W drodze do domu trzymałem go
na kolanach. Czekało już na
niego piękne terrarium. Pewnego
dnia Tęczuś uciekł.
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Bajka o Czerwonym Kapturku
Dawno, dawno temu, za siedmioma
górami, za dziesięcioma lasami,
za pięcioma morzami i trzema miastami żył
sobie Czerwony Kapturek.
Czerwony Kapturek mówi: „Babciu, czemu
masz takie wielkie oczy?”
Na to babcia odpowiada: „Ja nie jestem babcią, jestem
wilkiem. Babcia w lesie czatuje.” Nagle Czerwony
Kapturek, chodząc po lesie, zobaczył maszerujących
siedmiu krasnoludków, które sobie śpiewały swoje piosenki.
Następnego dnia poszedł do miasta zapytać dziewczynkę
z zapałkami, czy się z nią pobawi. Na to dziewczynka
z zapałkami zapytała Czerwonego Kapturka: „A masz
ładowarkę?” I od tamtej chwili Czerwony Kapturek
zawsze nosił przy sobie ładowarkę.
Adrian Rutkowski, 4 b

Wena

Miłosz Morze, 6d

Dlaczego wena nie przychodzi na zawołanie?
Na przykład – wtedy, gdy jem płatki na śniadanie.
Mogłaby przyjść, usiąść przy stole, powiedzieć: „cześć,
a ja napisałbym dobry wiersz.
Ale nie! Nie jest tak łatwo kolego i koleżanko.
wena nie zjawia się na pierwsze śniadanko.
Ani na obiad, ani na podwieczorek,
do mnie wena zagląda łaskawie wieczorem.
Gdy jest cisza w domu i już każdy śpi,
dopiero wtedy puka do mych drzwi.
I nie myślcie sobie, że każdego wieczora.
O nie! Tylko, jeśli uzna, że to odpowiednia dla niej pora.
SZATNIA NR 24/2019
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W tym numerze "Szatni" z przyjemnością prezentujemy próbkę twórczości
naszych kolegów i koleżanek. Mamy nadzieję, że już wkrótce kolejni
z naszych Czytelników odważą się ujawnić światu swój talent.
Śmiało! Sięgnijcie do szuflad!
Wasza Redakcja

Po prostu cały ja
Filip Kubera, 3d

Fajnie być niedużym,
wszyscy myślą wątły,
kruchy, smutny.
A nic z tego!
Popatrz na mnie,
silny, mądry oraz butny.
Ważny i odważny!
Zawsze szybki jestem.
Chociaż duzi mówią,
przez nas się nie przedrzesz.
Jak nie z boku, pod nogami.
Mogę jeszcze między wami!
I choć jestem taki mały,
Wszyscy mówią - doskonały!
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Rodzina, ach rodzina...
Plusy i minusy posiadania rodzeństwa
Rodzeństwo …, tak, to bardzo trudne zadanie, ale jakoś odpowiem.
Są +
+ Pierwszy plus - czujesz satysfakcję kiedy mu w czymś pomożesz.
+ Drugi plus - ono też zazwyczaj stara się pomóc tobie.
+ No i masz przyjaciela na całe życie.
Są - Jest mniejsze i trzeba na nie uważać.
- Jest wkurzające, cały czas coś chce.
- Nie za bardzo rozumie twoje zajęcia.
Na temat starszego rodzeństwa się nie wypowiem. Nie mam doświadczeń.
Miłosz Morze, 6d

Posiadanie rodzeństwa to głównie plusy, choć minusy również się
zdarzają. Moim zdaniem rodzeństwo jest przydatne, ponieważ zawsze jest
się z kim pobawić. Jeśli jest starsze, może pomóc w lekcjach lub w innych
trudnych zadaniach, np. zdjąć grę z wysokiej półki ;)
Niestety, istnieje ryzyko, że brat czy siostra mogą przejąć twój pokój lub
przynajmniej zmusić cię do podzielenia się miejscem. Czasami może
dochodzić do nieporozumień, czego skutkiem mogą być siniaki, a nawet
krwawiący nos, np. wtedy gdy walczycie o jakąś zabawkę lub komputer.
Rodzeństwo może być pomocne lub nie na wiele innych sposobów.
Jeśli takowe macie, to się przekonacie!
Radek Blank, 4g
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Rodzeństwo – czy to zawsze oznacza kłótnie i kłopoty?
Większość z nas ma rodzeństwo. Wiele osób nie może
się z nim dogadać i kończy się na kłótni. Spróbuję was
przekonać, że rodzeństwo to nie tylko kłopoty
i awantury. Gdy mamy młodszego brata lub siostrę
zazwyczaj chodzą za nami, przeszkadzają, stale chcą
spędzać wspólnie czas i narzucają wymyślone przez
siebie zabawy. Za to ze starszym rodzeństwem jest
dokładnie na odwrót. Nie powinniśmy narzekać na
zaistniałą sytuację. Wystarczy dać coś od siebie.
Zaproponujmy rodzeństwu wspólną zabawę,
zainteresujmy się jego sprawami. Pokażmy, że jest
równie ważne jak najlepsza koleżanka czy znajomi.
Wtedy istnieje szansa, że kłótnie i kłopoty odejdą w
zapomnienie. Myślę, że posiadanie rodzeństwa to
powód do zadowolenia. Może ono oznaczać zgodę
i świetną zabawę.
Natalia Trzcińska, 5d

Rodzeństwo to nie tylko kłopoty. Nie zawsze jednak jest jak w siódmym
niebie. Często kłócimy się o zabawki, o to kto będzie pierwszy, w co będziemy grać, czy jaki będziemy oglądać film. Ja jako starszy brat często
muszę ustępować młodszemu. Są jednak i plusy. Nie nudzi mi się, bo zawsze mam się z kim bawić. Pomagamy sobie i pocieszamy, kiedy jest nam
smutno. Dzięki temu, że mam brata potrafię się dzielić i dbać o innych.
Chociaż czasami się kłócimy, to nie wyobrażam sobie życia bez niego.
Jaś Lewandowski, 4l

Od niedawna mam dwóch braci ciotecznych Józka i Leona. Mają trochę
ponad miesiąc i nie sądzę, że z takimi maluchami można się pokłócić.
Ale co, jeżeli rodzeństwo jest starsze?
2-4 lata: takie dzieci są jeszcze małe, nie rozumieją tyle co wy, nie umieją
liczyć, czytać, itp. Łatwo się z nimi pokłócić. Jak temu zapobiec? Nie
ignoruj ich (potrzebują uwagi), baw się z nimi, rozmawiaj, itp.
5-7 lat: takie dzieci umieją już troszkę, ale nie za dużo. Umieją liczyć, czytać i pewnie pisać. Wreszcie można normalnie porozmawiać bez pisków
i płaczu, dlatego trudniej się pokłócić. Ale nadal jest ryzyko. Jak temu
zapobiec? Podpowiadam: pomagaj im, jeśli nie rozumieją, wytłumacz,
nie olewaj ich, potrzebują ruchu i zabawy. Jeśli utrzymasz z nimi kontakt,
pewnie już się nie pokłócicie.
8-10 lat: okres szkolny 3 - 4 klasa. Takie osoby muszą więcej się uczyć i przygotowywać, poza tym chcą dorównać rówieśnikom (głównie chłopcy).
SZATNIA NR 24/2019
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Łatwo je sprowokować, co doprowadza do kłótni (czego nie chcemy).
Możemy tego uniknąć, rozmawiajmy z nimi dając dobre rady itp.
11-14 lat: Jeśli jesteście młodsi z nastolatkiem trudno wam będzie nawiązać kontakt, ponieważ dorastają, myślą o trudnych sprawach, muszą
niedługo iść do pracy, znaleźć pierwszą miłość, więc rozmawiajcie tylko
wtedy, kiedy jest odpowiednia chwila. Poza tym jeszcze łatwiej się
z nimi pokłócić, ale starajcie się, żeby do tego nie doszło. Jeśli jesteście
rówieśnikami lub starsi sprawdzą się rady z poprzedniego punktu.
15-18 lat: takie rodzeństwo jest prawie dorosłe i trudno do niego dotrzeć,
szczególnie jeśli jesteście młodsi. Nie możecie być zbyt nieznośni, ale jeśli
będziecie dawali dobre rady i rozmawiali, to się nie pokłócicie.
Ogólne rady: musicie dużo rozmawiać, pomagać sobie nawzajem, być
miłym, itp. Wtedy będziecie sobie wierni do końca życia i do końca się
nie pokłócicie.
Borys Zalewski, 4l

Według mnie posiadanie
rodzeństwa ma trochę wad,
chociaż… są również pozytywne
strony, gdy się ma siostrę lub
brata.
Zaletą jest to, że zawsze masz się
z kim pobawić i porozmawiać.
Z bratem lub siostrą nigdy się nie
nudzisz. I najważniejsze, można
wspierać się w trudnych chwilach. Posiadanie rodzeństwa to
również wady. Często trzeba
ustąpić młodszemu lub podzielić
się ulubioną zabawką, a to dla

niektórych jest trudne. Według mnie
często z tego powodu dochodzi do
kłótni, a czasem nawet bójek!
Moim zdaniem istnieje zdecydowanie
więcej pozytywnych niż negatywnych
stron posiadania siostry czy brata.
Najpiękniejsze jest to, że zawsze, nawet
w najgorszych chwilach, rodzeństwo
kocha się i jest dla siebie wsparciem.
SZATNIA NR 24/2019
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Krzysztof Natkowski, 5d

W naszej szkole, niestety, wciąż można
spotkać się z trudnymi sytuacjami, które
wielu
osobom sprawiają
przykrość,
obrażają je i powodują, że przestają lubić
szkołę. Najczęściej to:
Wyzywanie kolegów i koleżanek
z innych klas.
Pokazywanie wulgarnych gestów.
Przeklinanie.
Wyśmiewanie się z osób
niepełnosprawnych.
Nie okazywanie pomocy osobom
potrzebującym.
Pamiętajcie, możemy zapobiegać takim
nieprzyjemnym sytuacjom.
W jaki sposób pomóc tym, którzy
doświadczyli
takiego
traktowania?
Najprostszy sposób to np.: zgłaszać
nauczycielom dyżurującym na przerwie,
porozmawiać
z
osobą,
która
się
nieodpowiednio zachowuje, próbować
przemówić jej do rozsądku. Może właśnie
w ten sposób uda się rozwiązać problem?
Spróbujcie! Takimi prostymi sposobami
naprawdę można zakończyć wiele
okropnych sytuacji w szkole.
Można też spróbować samemu być
pogodnym i życzliwym, i w ten sposób
„zarażać” innych.
Krzyś Natkowski 5d, Radek Blank 4g
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Oprac. Łucja Kawczyńska, Agnieszka Giszczak, Natalia Trzcińska, 5d
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