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Uwaga!!! 

Konkurs z nagrodami!!! 

Rozpoznaj nauczycielkę na zdjęciu obok. Jeśli 

wiesz kim jest dziewczyna z fotografii, napisz 

wiadomość na e-dzienniku do p. Joanny Czyż. 

Pierwsze trzy osoby, które udzielą poprawnej 

odpowiedzi, otrzymają słodkie upominki.  

 

Największe newsy 
tylko u nas!!! 
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 Pasje naszych uczniów 

  

 
 MOTORYZACJA MOJĄ PASJĄ 

 

  
Skąd wzięło się moje zainteresowanie motoryzacją? Prawdę mówiąc, sam nie wiem. Nie mam 

w rodzinie żadnego mechanika ani kolekcjonera aut. Być może zaczęło się od powrotu z wakacji na 
lawecie… 
   Czym przejawia się ta pasja? Po prostu…Zawsze, gdy widzę samochód, chcę wszystko o nim 
wiedzieć. Który to rocznik, od kiedy i gdzie dany model jest produkowany, jaki ma silnik.  Lista jest 
długa. Chcę wiedzieć, więc sprawdzam i wiem. Gdy byłem mały, w sensie młodszy, podczas wakacji 
nad morzem zauważyłem auto, które od razu mi się spodobało. Był to Citroen C3 Cactus. Wiedzia-
łem, że muszę zobaczyć, jak wygląda w środku. Poszedłem, zapytałem i… zobaczyłem. Niestety no-
we wcielenie tego modelu, czyli Citroen C4 Cactus to już według mnie zupełnie nieudana wersja. 
  Bardzo dużo czytam na temat samochodów i oglądam różne programy motoryzacyjne. Czasa-
mi też rysuję własne modele aut. Jednym z moich marzeń jest stworzenie własnej marki produkującej 
niesamowite pojazdy. Pierwsze projekty już czekają na realizację. Być może moje marzenie się speł-
ni. Póki co, czekam na tablet graficzny, żeby móc tworzyć projekty w wersji cyfrowej.  
 

Miłosz Roszak  



 
 Pasje naszych uczniów 

  

 
 

Fanka Scracha 

Drodzy Czytelnicy,  
 Wielkanoc tuż, tuż, mam więc dla Was propozycję na interaktywną kartkę świąteczną, którą 
możemy wykonać w 20 prostych krokach. Udanej zabawy!  
1. Usuń kota. 
2. Wybierz tło z biblioteki: „blue sky”. 
3. Kliknij zakładkę tła i dorysuj wielkanocne ozdoby (np. pisanki, kurczaczki itp.)  
4. Przejdź do wyszukiwarki Google. 
5. Wyszukaj obrazek „zajączek wielkanocny” 
6. Wybierz zdjęcie, które najbardziej Ci się podoba, i kliknij je. 
7. Teraz najedź na powiększone zdjęcie i naciśnij prawy klawisz myszy.  
8. Otworzy się menu. Wybierz „zapisz grafikę jako (zdj. nr 1)”. 

9. Teraz nazwij  swoje zdję-
cie i kliknij 
„zapisz” (pamiętaj, aby za-
pisać zdjęcie na pulpicie lub 
w wybranym folderze, żeby 
później go nie szukać).
10. Wróć do programu Scra-
tch i kliknij „wczytaj duszka 
z pliku”. 
11. Następnie kliknij swoje 
zdjęcie. W programie poja-
wi się nowy duszek. 
12. Kliknij zakładkę 
„Kostiumy” i zmieniaj po-

zycje zajączka 14 razy, tak aby później przeskakiwał z jednego końca kartki na drugi, wzbijając się 
do góry. 
13. Kliknij zakładkę „dźwięki”. 
14. W kolejnym kroku kliknij „nagraj nowy dźwięk”. 
15. Jeśli pracujesz w Scratch 2, przed nagrywaniem naciśnij 
ikonkę kółka. 
16. Teraz powiedz do mikrofonu:„Wesołych Świąt Wielka-
nocnych” i ponownie naciśnij ikonę kółka. 
17. Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwę swojego dźwięku. 

18. Teraz wejdź w zakładkę „skrypty” 
i zrób skrypt tak jak na zdjęciu nr 2.
19. Wejdź w Google i wpisz „życzenia 
wielkanocne”. 
20.Teraz powtórz kroki 6-11. 
 
 

Nasza kartka jest gotowa!  
  

Lena Daniszewska  

zdj. nr 2 

zdj. nr 3 

zdj. nr 1 

zdj. nr 2 



 Konkursy: 

  

 
 

Rozstrzygnięcie konkursu z 2 numeru gazetki szkolnej: 

 
Słodkie upominki za konkurs z pierwszej strony gazetki otrzymali:  

Filip Ickiewicz z klasy IIIa oraz Zofia Sadowska z klasy 1b. 
 

Prawidłowa odpowiedź to: 

Na zdjęciu umieszczonym na okładce rozpoznaję panią dyrektor Bożenę Kozłowską.  
 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:  

Ze względu na pandemię część nagród nie została odebrana z biblioteki.  
Przypominam, że w każdej chwili można to zrobić,  

słodkości cały czas na Was czekają ;) 
 



 
 Nasze sukcesy 

  

 
 

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
“LET’S READ IT WITH PLEASURE” 

 
  17.03.2021 roku odbył się GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO “LET’S RE-
AD IT WITH PLEASURE”. W konkursie brali udział uczniowie z czterech szkół na terenie gminy 
Nasielsk. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju konkurs odbył się online za po-
mocą aplikacji Zoom i Testportal. Uczniowie otrzymali wcześniej do przeczytania książkę w języku 
angielskim, a dziś pisali test w języku angielskim ze znajomości tej książki. Bardzo serdecznie dzię-
kujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy uczniom wygranej. 
Klasyfikacja indywidualna: 
I miejsce Franciszek Żabik (SP2 w Nasielsku) 
II miejsce: Marek Brański (SP w Dębinkach) oraz Natalia Księżyk (SP1 w Nasielsku) 
III miejsce: Szymon Chmurski (SP2 w Nasielsku) 
IV miejsce: Liliana Zalewska (NSP pod Fiołkami) 
V miejsce: Maksymilian Osiadacz (SP2 w Nasielsku), Wiktoria Le (SP1 w Nasielsku), Dawid Przy-
bysz  (SP w Popowie Borowym) 
VI miejsce: Oliwia Mikucka  (SP w Popowie Borowym), Alicja Mazurkiewicz (NSP pod Fiołkami), 
Oliwia Bryła  (SP w Dębinkach) 
VII miejsce: Amelia Mazurkiewicz (NSP pod Fiołkami) i Jan Miłoszewski (SP w Dębinkach) 
VIII miejsce: Laura Sierzputowska (SP1 w Nasielsku) i Jakub Siekierski (SP w Popowie Borowym). 
Klasyfikacja szkolna: 
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. 
Tegorocznym Master of English zostaje najmłodszy uczestnik konkursu, który zdobył najwyższą 
liczbę punktów w swojej kategorii wiekowej,  Maksymilian Osiadacz z klasy IV D SP2 w Nasiel-
sku. 
  
  

Gratujemy! 
Karolina Pająk 



 Z życia szkoły 

 Mimo trudnych czasów, w jakich przyszło nam funkcjonować, postanowiliśmy umilić 
dzieciom szkolne chwile. Zatroszczyć się o to, aby miały równie miłe wspomnienia, jak ucznio-
wie sprzed kilku lat. Wraz z nauczycielami z naszej szkoły postanowiliśmy przygotować bajkę dla 
pierwszoklasistów.  
 W leśnej scenerii, z Czerwonym Kapturkiem, wilkiem 
i  niesfornymi siedmioma krasnoludkami przenieśliśmy się do 
opowieści, w której w/w bohaterowie spotkali się w jednej baj-
ce. Przedstawienie obfitowało w wiele śmiesznych scen, a naj-
lepszym tego dowodem były reakcje dzieci. 
 Po przedstawieniu Dyrektorzy naszej szkoły dokonali 
pasowania pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkol-

nej. 
 Na pamiątkę tego 
spotkania każdy uczeń 
otrzymał upominek z pro-
jektu organizowanego 
przez Instytut Książki 
„Mała książka – wielki 
człowiek”. 

Joanna Czyż  

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 



 Z życia szkoły 

 ,,A niechaj narodowie wżdy postronni znają, 
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. 

Mikołaj Rej 

 
 W lutym obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego oraz Międzynarodowy 
Dzień Pisania Piórem. W ramach obchodów tego święta przypomnieliśmy naszym uczniom histo-
rię naszych przodków, którzy dzielnie walczyli o naszą ojczyznę, nasze dziedzictwo narodowe oraz 

język ojczysty. Warto było przy tej okazji również 
pochylić się nad historią samego pisma. 
 Podkreślając trudną specyfikę naszego języ-
ka, zaproponowaliśmy dzieciom zabawę w łamańce 
językowe. Próbowaliśmy powtórzyć kilka z nich np.: 
Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwero-
wał swój niewyrewolwerowany rewolwer; Konstan-
tynopolitanczykowianeczka; Tracz tarł tarcicę tak 
takt w takt, jak takt w takt tarcicę tartak tarł itp. Na-

prawdę można było „połamać język” i wspólnie 
pośmiać się z efektów. 
 Na koniec dzieci otrzymały najprawdziw-
sze gęsie pióra oraz atrament i próbowały wykali-
grafować swoje imię i nazwisko. Wychodziło róż-
nie, ale najważniejsze, że bardzo dobrze się bawiły 
i mogły na podstawie własnego doświadczenia 
ocenić trudność w pisaniu zwykłym ptasim pió-
rem. 

Joanna Czyż  
 

Walentynki z wierszami Jana Brzechwy 
 15 lutego odbył się konkurs pt. „Walentynki z wierszami Jana Brzechwy”. Główne cele 
konkursu to popularyzowanie czytelnictwa wśród najmłodszych oraz wdrażanie do samodzielnej 
pracy. Na wyszukanie i zapoznanie się z treścią 14 wierszy zawartych w tomie „Sto bajek” Jana 
Brzechwy uczniowie mieli miesiąc. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów z klas trzecich. Ich zada-
niem było wypełnienie karty pracy dotyczącej znajomości utworów wyznaczonych w regulaminie. 
Trzecioklasiści wykazali się bardzo 
dobrą znajomością przeczytanych 
wierszy i zaprezentowali wysoki po-
ziom wiedzy. Wszyscy uczestnicy w 
podziękowaniu za czas przeznaczony 
na przygotowanie do konkursu, otrzy-
mali upominki, a zwycięzcy nagrody 
książkowe. 
Najlepsze wyniki uzyskali: 
I miejsce – Lena Daniszewska kl. III b 
II miejsce – Marta Rasińska kl.III c 
III miejsce – Oliwia Jastrzębska 
kl.IIIc 

Małgorzata Olbryś  

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  
oraz Międzynarodowy Dzień Pisania Piórem 



 Z życia szkoły 

 W tym miesiącu w ramach innowacji 
„EUROPA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI” klasa 
2b podróżowała po Francji. 
Rozpoczęliśmy tradycyjnie od zdobycia informa-
cji na temat tego pięknego kraju. Na przyniesio-
nych przez panią zdjęciach zobaczyliśmy zabyt-
ki, z których Francja słynie. Posłuchaliśmy rów-
nież opowieści na temat najbardziej znanego na 
całym świecie parku rozrywki - Disneylandu. 
Chociaż pani osobiście bardziej poleca Park 
Asterixa. Dowiedzieliśmy się również, że Tour 

de France to wyścig kolarski odbywający się corocznie głównie dookoła Francji. I my również 
się ścigaliśmy, chociaż nie na rowerach. Pani pokazała nam zabawę ze swojego dzieciństwa - grę 
w kapsle. Wykorzystaliśmy do tego plastikowe nakrętki, na które nakleiliśmy flagi wybranych 
europejskich państw i… pstrykaliśmy. Wygrywała głównie Polska:) Innym razem pani zaprosiła 
nas do paryskiej restauracji. Nie było wprawdzie francuskich specjałów: żabich udek, ślimaków 
ani kasztanów, ale skosztowaliśmy świeżutkich bagietek, croissantów i francuskich serów. Sery 
jednak nie bardzo przypadły nam do gustu. Dekoracje na stolikach, francuska muzyka i zdjęcia 
z podróży dziadków Nikoli do Francji umilały nam czas. Paryż to nie tylko stolica Francji, ale 
także stolica mody, dlatego na zakończenie naszej podróży nasza sala zamieniła się w pracownię 
krawiecką, w której prosto spod igły maszyny wyszły eleganckie berety. Teraz już nie tylko Pa-
ryż będzie z nich słynął… Wielkimi krokami zbliża się wiosna i już wkrótce na ulice Nasielska 
wyjdą panie w eleganckich, kolorowych berecikach. 

Aneta Czyż - Roszak 

EUROPA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI - FRANCJA 
 



 Z życia szkoły 

 Już po raz drugi wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii: „BohaterON – włącz histo-
rię!”. Akcja ta ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego 
oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie 
organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: „Pamięć –
 Edukacja – Pomoc”. 
 Nazwa projektu ma sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń 
realizowanych w  celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących 
w  czasach II wojny światowej i  wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały 
zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę 
o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania. 
Wzięli w nim udział uczniowie z klas IV - VIII, którzy w czasie specjalnych lekcji organizowa-
nych przez nauczyciela historii  zapoznali się z tematyką Powstania Warszawskiego. W tym roku 
uczniowie klas VII przygotowali prezentacje poświęcone temu wydarzeniu, które dodatko-
wo mogli obejrzeć ich młodsi koledzy. Po zapoznaniu się z tematem projektu uczniowie przygoto-
wali życzenia dla Powstańców Warszawskich. Były to tradycyjne laurki, w których znalazły się 
okolicznościowe życzenia oraz podziękowania dla bohaterów warszawskiego zrywu niepodległo-
ści. Jak informują organizatorzy kampanii, w ciągu czterech edycji do uczestników walk o stolicę 
napisano ponad osiemset tysięcy kartek! Wszystkie dowody uznania za ich pośrednictwem trafiły 
do Powstańców, w wielu przypadkach stając się początkiem pięknego dialogu pokoleń.  
Warunkiem uczestnictwa w tej kampanii jest napisanie sprawozdania oraz przesłanie prac 
uczniów do organizatorów akcji. Wszystkie szkoły, które do niej przystąpiły i wykonały swoje 
zadania, otrzymują okolicznościowy dyplom potwierdzający ich udział i zaangażowanie w tym 
projekcie. 
  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że i w tym roku nasza szkoła otrzyma-
ła od organizatorów takie podziękowanie. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły stanęli na wyso-
kości zadania. 

Krzysztof Macias 

 
„Włącz historię” – w naszej szkole 

 



 
 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

  

 
 PIESZY NA DRODZE 

 
 Piesi to osoby znajdujące się poza pojazdem na drodze i niewykonujące na niej robót lub 
czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Piesi, przebywając w mieście i poza miastem, są 
zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Wszędzie są narażeni na niebezpieczeń-
stwo i muszą przestrzegać zasad, aby nie doszło do wypadku. 
Będąc w mieście, piesi muszą pamiętać, aby: 
 Gdy nie ma sygnalizacji, rozejrzeć się w lewo, w prawo, a potem jeszcze raz w lewo przy prze-

chodzeniu przez przejście dla pieszych. 
 Przechodzić przez ulicę wyłącznie na pasach i nigdy przez nią nie przebiegać. 
 Mieć na sobie kamizelkę, gdy jest ciemno, albo nawet niewielki odblask. 
 Jeśli chcą przejść przez ulicę na sygnalizacji świetlnej, powinni przechodzić tylko na zielonym 

świetle. Jednak nawet wtedy nie są bezpieczni. Powinni się jeszcze rozejrzeć i sprawdzić, czy 
samochód się zatrzymał. 

 Gdy nie ma chodnika, a jest ścieżka rowerowa, piesi mogą po niej iść, ale są zobowiązani ustę-
pować pierwszeństwa rowerzystom. 

 Pieszy musi zachować szczególną ostrożność, kiedy znajduje się poza miastem. Nie może 
przewidzieć, co się wydarzy. Poza miastem samochody poruszają się z dużo większą prędkością (w 
mieście poruszają się z prędkością 50km/h, a poza miastem - 90km/h). Jest tam bardziej niebezpiecz-
nie. Pieszy musi pamiętać o: 
 Noszeniu odblasków. 
 Zachowaniu szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię. 
 Poruszaniu się lewą stroną drogi, poboczem lub jezdnią, w szeregu jeden za drugim, i obowiąz-

kowym ustępowaniu miejsca pojazdom, które nadjeżdżają z naprzeciwka (na drodze o małym 
ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie). 

Pieszemu zabrania się: 
 Przechodzenia przez jezdnię w miejscach o niedostatecznej widoczności. 
 Wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, zarówno w mieście, jak i poza 

nim. 
 Nieuzasadnionego zatrzymywania się podczas przechodzenia przez jezdnię lub cofania się. 
 Chodzenia po torowiskach. 
 Przebiegania przez jezdnię. 
 
 

 
 

Liczę, że dostosujecie się 
do tych rad.  

Dzięki nim będziecie  
bezpieczni w mieście  

i poza nim  
 

 
  Julia Polańska 7d 

 



 
 

Święta Wielkanocne 

  

 
 

 

TRADYCJE WIELKANOCNE 
 
Niedziela Palmowa -  symbolizuje przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy.  
Święconka -    w Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów, które  
     później spożywamy na świąteczne śniadanie.  
Niedziela Zmartwychwstania - Wielka Niedziela rozpoczyna się od uroczystej mszy – rezu -
     rekcji. Później cała rodzina zasiada przy stole i spożywa świą-
     teczne śniadanie, które rozpoczyna się składaniem życzeń i  
     dzieleniem się poświęconym jajkiem. 
Pisanki -    pochodzenie tradycji malowania pisanek nie jest do końca  
     znane. Każdy kolor symbolizuje coś innego. 
Śmigus Dyngus,    czyli lany poniedziałek. Pogańskie święto, symbolizujące bu-
     dzenie się przyrody do życia. 
Zajączek -    zabawa wielkanocna - po świątecznym śniadaniu wszyscy  
     zebrani chodzą po domu i szukają ukrytych upominków. 
 

 

Tradycyjne polskie  
potrawy wielkanocne 

  

 Na stole nie powinno zabraknąć tradycyj-
nych potraw wielkanocnych, zarówno tych mię-
snych, z dodatkiem jajek, jak i słodkich wypie-
ków.  

 Żurek wielkanocny z chrzanem, na zakwa-
sie, 

 Pieczona biała kiełbasa, 
 Jajka faszerowane, 
 Drożdżowa babka wielkanocna pieczona 

lub gotowana, 
 Tradycyjny mazurek wielkanocny, 
 Baranek wielkanocny. 

 

Wiktoria Brodzikowska  



 
 

Warto Przeczytać 

 
 

 
 

 

 
Poleca: Martyna Jasińska 

 

„Gdyby nie dobre książki, które przeczytałem, miałbym dużo węższą wizję świata” 

         Mario Vargas Llosa 

Serdecznie zachęcamy do lektury. 

 Tytuł: Szklane dzieci 

Autor: Kristina Ohlsson 

Opis: Billie to nastolatka, która wraz z mat-
ką przeprowadza się do starego, ta-
jemniczego domu. Dziewczyna nie 
jest zadowolona z faktu, że musiała 
wyprowadzić się z rodzinnej miejsco-
wości i zamieszkać w miejscu, które 
otacza aura grozy i tajemnicy. Billie 
nie wierzy w duchy i nawiedzone do-
my, jednak zaczyna się bać, gdy sły-
szy dziwne odgłosy. Stukanie w okno 
i lampa w salonie, która porusza się 
bez żadnego powodu, nie pomagają 
nastolatce ukoić nerwów. Matka nie 
wierzy w to, co mówi jej córka, uzna-
jąc, że po prostu nie podoba jej się 
fakt zamieszkania w nowym miejscu.  

 Tytuł: Felix, Net i Nika oraz Gang Niewi-
dzialnych Ludzi 

Autor: Rafał Kosik 

Opis: Życie nastolatka może być pełne 
fantastycznych przygód. Felix, Net i 
Nika, to z pozoru zwyczajni ucznio-
wie. W ich życiu nie brakuje jednak 
duchów, niecodziennych wynalaz-
ków i technologii, która daje im wie-
le możliwości. Na gimnazjalistów 
czeka trudne zadanie rozpracowania 
grupy złodziei. Czy przyjaciele po-
radzą sobie z takim wyzwaniem?  



 
 

Warto obejrzeć 

 
 

Poleca: Martyna Jasińska 

 
"To niesamowite, jak wielka jest różnica pomiędzy czytaniem o czymś, oglądaniem o tym filmów, 

 a doświadczeniem tego w prawdziwym życiu, nie uważasz?" 

           Stephanie Mayer 

 Tytuł: Fernando 

Gatunek: Animacja/Familijny/Komedia 

Produkcja: USA  

Reżyseria: Carlos Saldanha 

Obsada: John Cena, Kate Mckinnon, Anthony 
Anderson, Peyton Manning, Gina Rodri-
guez i in. 

Opis: Fernando to potężny młody byczek 
o wyjątkowo łagodnym usposobieniu 
i wielkim sercu, który pewnego dnia 
omyłkowo zastaje wzięty za groźną be-
stię oraz schwytany i uprowadzony 
z  rodzinnego domu w hiszpańskim mia-
steczku. Ludzie uważają, że będzie 
gwiazdą krwawej corridy. 

 
 
 

Tytuł: Potworna rodzinka 

Gatunek: Animacja/Komedia 

Produkcja: Niemcy/Wielka Brytania 

Reżyseria: Holger Tappe 

Obsada: Emily Watson, Jason Isaacs, Nick Frost 
i in. 

Opis: Fay Sielska jest zwyczajną, nieco zbun-
towaną nastolatką. Jej młodszy brat 
Max z racji nieprzeciętnej inteligencji 
ma na pieńku ze szkolnymi łobuzami. 
Rodzice natomiast są tak zapracowani, 
że ledwie znajdują czas na życie rodzin-
ne. Pewnego dnia Fay zabiera wszyst-
kich Sielskich na bal przebierańców. 
Sama przebiera się za mumię, jej brat za 
wilkołaka, mama za wampirzycę, a tata 
za samego Frankensteina. Zabawa jest 
przednia, aż do chwili, gdy okazuje się, 
iż na skutek klątwy ich przebrania prze-
stały być tylko żartem, a stały się rze-
czywistością.  



 
 

Kącik sportowy 

 

 
 Najlepszy polski skoczek narciarski  

Mistrzostw Świata 2021 
  

 Oczywiście chodzi o Piotra Żyłę, 

w ostatnich mistrzostwach wykazał się wiel-

kim zaangażowaniem i oddaniem do tego, co 

robi. Można było zauważyć chęć walki i po-

konania swoich rywali.  Przejdźmy do 

tego, kim jest Piotr Żyła? Urodził się 16 

stycznia 1986 roku w Cieszynie. Ma 178 cen-

tymetrów wzrostu, jego rodzicami są Ewa 

i Zbigniew Żyła. Jego siostrą jest Dorota Ży-

ła, ona również próbowała swoich sił na 

skoczniach, jednak jej prawdziwą miłością 

okazał się snowboard. Piotr zdobył sześć me-

dali mistrzostw świata – złoty (2021) i brązo-

wy (2017) w konkursach indywidualnych oraz złoty (2017) i trzy brązowe (2013,2015 i 2021) w kon-

kursach drużynowych. Dwukrotny drużynowy brą-

zowy medalista mistrzostw świata w lotach nar-

ciarskich(2018 i 2020). Drugi zawodnik 65. Tur-

nieju Czterech Skoczni. Trzeci zawodnik Letniego 

Grand Prix 2018. W konkursach indywidual-

nych Pucharu Świata był 17 razy na podium 

(w tym dwa razy na 1. miejscu). Były rekordzista 

Polski w długości skoku narciarskiego. Wielokrot-

ny medalista mistrzostw Polski, w tym trzykrotny 

zdobywca złotego medalu w konkursie indywidu-

alnym (dwa razy zimą i raz latem). Jego rekord 

życiowy wynosi 248,0 m. Ustanowił go 24 marca 

2019 na Letalnicy w Planicy.           

 Piotrek jest człowiekiem, któ-

ry wzbudza powszechną sympatię. 

Na sam jego widok u wielu maluje 

się uśmiech na twarzy. Do historii 

polskiego sportu przeszły też jego 

niebagatelne odpowiedzi na pytania 

zadawane przez reportów w trakcie 

wywiadów. A oto jedna z nich: 

”Myślę, że forma jest, tylko bezobja-

wowa” - żartował Piotr Żyła w trak-

cie 2020 roku, kiedy był pytany o 

swoją słabą dyspozycję.  

Luiza Rosłońska  



 
 

Palce lizać 

 

 
  Dziś proponujemy gniazdka, które wprawiają nas w iście świąteczny nastrój.  

Zachęcamy serdecznie do wypróbowania tego łatwego,  

a jakże smakowitego przepisu. 

 

"Gniazdka Kurki Złotopiórki"  
 
100g czekolady mlecznej 
100g słupków migdałowych 
opakowanie m&m lub orzeszki 
w czekoladzie 
  

 Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej, wymieszać 
z migdałami. Na papierze do pieczenia uformować okrągłe 
gniazdka i włożyć na kilka minut do lodówki. Gdy zastygną, 
ułożyć na nie jajeczka. 

 
 

 

 
 

S m a c z n e g o  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Przygotowała: 
Lena Daniszewska  

 



 
 

Gwiazdy Internetu 

 

 

 W dobie Internetu oraz pandemii Covid-19 coraz większym zainteresowaniem cieszy się 
twórczość gwiazd prezentowana na YouTube, na Instagramach i innych portalach. Wielu słuchaczy 
postawiło na piosenki pop, co spowodowało coraz większe zainteresowanie  gwiazdami reprezentu-
jącymi właśnie ten typ muzyki. Dlatego też postanowiłam przybliżyć Wam postać jednej z najpopu-
larniejszych obecnie piosenkarek na świecie. 

 
Billie Eilish Pirate Baird O’Connell urodziła się 18 grudnia 2001 w Stanach Zjednoczo-
nych, w Los Angeles. Jest piosenkarką i autorką tekstów wykonującą muzykę alternatywną i pop. 
Laureatka siedmiu nagród Grammy, trzech MTV Video Music Awards i dwóch MTV Europe Music 
Awards 2019, oraz Apple Music Awards 2019 .  
 Wychowywała się w rodzinie aktorów i muzyków. W wieku 8 lat zaczęła uczęszczać do lo-
kalnego chóru, a w wieku 11 lat – pisać własne piosenki, wzorując się na swoim starszym bracie 
Finneasie.  
 

Zdjęcie poniżej wspaniale pokazuje zadziorny charakterek, który towarzyszył jej od dziecka.  
 

 
 
Ciekawostką jest to, że teledysk Billie Eilish do utworu ,, Lovely ‘’ oficjalnie osiągnął 1, 1 mld wy-
świetleń na YouTubie.  
A o to kilka utworów Billie Eilish w kolejności wyświetleń : 
- ,,Lovely’’ – 1,1 mld 
- ,,Bad Guy” – 1mld 
- ,,When the party’s over ,, - 680 mln 
 

CIEKAWOSTKI: 

Jest synestentką i cierpi na syndrom Tourette’a, co objawia się u niej nerwowymi tikami. Od uro-

dzenia była wegetarianką, później z całą rodziną przeszła na weganizm. Bardzo angażuje się 

w działalność na rzecz ochrony środowiska. 

 

Przygotowała: Luiza Rosłońska 



 

 
 

Kalendarz nietypowych świąt: 
kwiecień 2021 
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p w ś c p s n 

   1.           
Dzień   

Klauna  

   2.         
Dzień  

Świadomości  
Autyzmu 

3.  
Dzień  
Tęczy 

4. 
  Wielkanoc  

5. 
śmigus 
dyngus  

6.           
Dzień   

Zdrowia 

7.  
 Dzień  

Miłośników 
ZOO 

8.           
Dzień  

Romów  

9. 
          Dzień   

 Gołębia  

10.         
Dzień  

Rodzeństwa 

11.         
Dzień 
 Radia 

12.          
Dzień  

 Czekolady 

13.         
Dzień  

Scrabble 

14.  
Dzień  

Delfina  

15.         
Dzień 
Sztuki 

16.  
Dzień  

Włócznika  

17.          
Dzień  
Cyrku 

18.         
Dzień 

Krótkofa-
lowca 

19.          
Dzień 

Rowerowy 

20.         
Dzień  

Języka 
Chińskiego  

21.  
Dzień  

Kreatywno-
ści 

 22.         
Dzień 
Ziemi 

23. 
       Dzień 
Geografa  

24.         
Dzień 

Śniadania  

25.          
Dzień 

Pingwina   

26.          
Dzień  

Pingwina  

27.          
Dzień 

Drogowca  

28.          
Dzień 

Bezpieczeń-
stwa  

29.         
Dzień 
Tańca 

30. 
Dzień 
Koni  

  

Rys. Julia Polańska 


