
Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet 
życzymy zdrowia, szczęścia, 
realizacji  wszystkich   marzeń i planów. 
Niech uśmiech  zawsze  gości  na  Waszych 
twarzach, a serca 
rozpromienia miłość. 
       Redakcja ES                                    

  8   MARCA  
DZIEŃ KOBIET  
 

Dzień Kobiet online, czy  to moż-
liwe? Oczywiście, odpowiadamy 

twierdząco. Niezwykłą  niespodziankę z 
tej okazji dla wszystkich Pań i koleżanek 
przygotowali uczniowie  z klas dru-
gich  naszej szkoły. W prezencie przygotowali występ artystyczny z choreogra-
fią  do znanego utworu z filmu Vabank. 
Z okazji Dnia Kobiet najserdeczniejsze  życzenia  przesłał  również  Samorząd 
Uczniowski.  
Napisane, 
powiedziane  
o kobietach;) 
Szczęście 
jest kobietą.  
Fridrich Nietzsche  

Nie powiem, że 

kobiety nie ma-
ją  charakte-
ru ,raczej mają 

codziennie inny.  
Henrich Heine  

Babi ród zawsze chytry.  
Przysłowie polskie  
.Serca kobiet są jak  owe sekretarzyki pełne szufladek zamkniętych  jedna na drugiej : 
człowiek się wysila ,łamie paznokcie  i w końcu znajduje tylko  zeschły kwiat ,trochę kurzu albo nic zgo-

ła.          Gustaw Flaubert   
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Gazetka SP im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku   
w Kocierzewie Południowym 

Rys. Patrycja Słomiana 

Chociaż myślisz  wysoko  
łatwym piszesz piórem  
bez języka nie możesz  być   
 dobrym autorem.  

Uczniowie klas IIa i IIb podczas występu 



Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty.  
 
  Po kilku miesiącach szarych i 
ponurych dni wreszcie nadeszła 21 marca. 
Zatęskniliśmy za jej  barwami i  promieniami 
słońca. Odrobina dawki naturalnej  witaminy 
D  doda  wszystkim energii. Nie ma nic lep-
szego niż słońce i ruch na świeżym powie-
trzu. Cieszcie  się więc każdym promieniem  
wiosennego słońca.   

Dzisiaj rano 
niespodzianie 
zapukała do 
mych drzwi  
Wcześniej niż 
oczekiwa-
łem przyszły te 
cieplejsze dni.  
Zdjąłem z niej 
zmoknięte  
palto, posadzi-
łem vis a vis.  
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Gżegżółka jest przestarzałą ludową nazwą kukułki i 
w tym znaczeniu występuje najczęściej. Może 
dlatego chcemy wyraz ten zapisać przez u jako 
gżegżułka, analogicznie do wspomnianej kukułki, 
jednak jest to pisownia niepoprawna i należy 
zapamiętać, że w gżegżółce występuje ó. 
Problemów w pisowni gżegżółki nastręczać może fakt, 
że w języku polskim występuje zasada, która wy-
raźnie mówi, że po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j 
powinniśmy zapisać rz. Zatem słowo to pisaliby-
śmy jako grzegrzółka (lub grzegrzułka). Tu jednak ta 
reguła nie obowiązuje. Jest to wyraz rodzimy, a 
więc obecność ż jest całkowicie uzasadniona. 
Słowo gżegżółka jest niezwykle skomplikowane do 
wymówienia dla obcokrajowców. Możecie spróbować 
nauczyć wymowy tego wyrazu swoich zagranicz-
nych znajomych - zabawa gwarantowana! 
 
Uwaga na małą pułapkę! 
O jakiej pułapce mowa? Otóż w województwie war-
mińsko-mazurskim można znaleźć niewielką wieś 
o nazwie Grzegrzółki. Na szczęście występuje ona 
wyłącznie w liczbie mnogiej, co powinno nieco 
ułatwić sprawę z zapamiętaniem pisowni. 

A teraz garść ciekawostek... 
 Jest taki ptak, na którego pierwszy 
odgłos usłyszany w wiosenny dzień, należy złapać 
za portfel, bo to oznacza napływ pieniądza. Tym 
wiosennym ptakiem jest kukułka. Wielu z nas 
zastanawia się o co w tym zabiegu chodzi? Być 
może złapanie za portfel  przy pierwszym w roku 
kukaniu może niespodziewanie dostarczyć sporej 
gotówki podrzuconej przez dobry los, tak jak robi to 
kukułka ze swoimi jajkami. Tego do końca nie 
wiadomo;)   

Wiosna, wiosna, wiosna,  
                    ach to ty!  

Czy wiecie, czym jest gżegżółka i gdzie występuje? 
Poniżej przedstawiamy informa-
cje, fakty i ciekawostki o kukułkach. 
 
1. Kukułka określana jest pasoży-
tem lęgowym, sama nie wysiaduje 
swoich jaj podrzucając je do 
gniazd innych ptaków. Jest to dość 
skomplikowany rytuał w wykona-
niu kukułki, gdyż inne ptaki 
bronią się przed tym procederem. 
Ptaki nie potrafią liczyć, potrafią 
jednak rozpoznać obce jajo i wyrzu-
cić je z gniazda, jeśli to zawiedzie, 
ptaki porzucają gniazda. 
2. Natura tak obdarzyła kukułcze jaja, że pisklę 
kukułki wykluwa się wcześniej niż pisklęta gniaz-
dujących ptaków. 
3. Młode pisklę kukułki często tuż po wykluciu usu-
wa inne jaja z gniazda, pozbywając się w ten sposób 
konkurencji w spożywaniu dostarczanego pokarmu. 
4. Bywa tak, że pisklę kukułki w krótkim czasie staje 
się większe od prawowitego gospodarza gniazda. 
5. Kukułki opuszczają swoje letnie rezydencje uda-
jąc się na czas zimy do Afryki. Zapuszczają się 
często w równikowe tereny. 
6. Rolę rodziców zastępczych dla kukułczego pisklęcia 
najczęściej sprawują: pliszki, pleszki, rudziki, 
trzciniaki, jarzębatka, świergotek. 
7. W Polsce kukułka nie zalicza się do zbyt licznego 
gatunku, występuje na obszarze całego kraju, raczej 
wybiera miejsca zadrzewione, gdyż najłatwiej jest jej 
z drzew wypatrywać swoje ofiary. 
8. Głównym pokarmem dla kukułek są owłosione 
gąsienice motyli, chrząszcze chwytane podczas lotu. 
9. Na terenie Polski ptak ten jest objęty ścisłą ochro-
ną gatunkową. 
 

Kukułki to również cukierki  
o takiej nazwie...

 
Można mieć też w domu 
zegar z kukułką (z mechanizmem, 
którego 
dźwięk  
przypomi-
na odgłosy 
wydawane 
przez tego 
ptaka) ... 



 Wreszcie  możemy cieszyć 
się z uroków zimy i w pełni korzy-
stać z jej dobrodziejstw. Długo 
czekaliśmy na tak zimowe klima-
ty, więc  zapewne każdy z nas  jak 
najlepiej chciał wykorzystać   tych 
kilka zimowych dni. Przepiękna au-
ra  zachęcała do  wyjścia na świeże 
powietrze.  Wreszcie mogliśmy ule-
pić bałwana, zjechać na sankach, 
zrobić anioła na śniegu i  rozkoszo-
wać się  zimowymi  sportami. Nasi 
dziennikarze postanowili uwiecz-
nić   naturę w zimowej szacie, bo 
przecież nic dwa razy się nie zda-
rza . Efektem  naszego   fotogra-
ficznego challengu  są fantastycz-
ne  zdjęcia, które zrobiliśmy w  wol-
nym czasie  lub  między lekcja-
mi online w naszej najbliższej okoli-
cy. Niektórym nawet udało się  pod-
patrzyć ptaki i  zwierzęta, jak  ży-
ją  i  radzą  sobie  zimową  po-
rą.  Powstały również zimowe bu-
dowle. Warto na chwilę oderwać 
wzrok od komputera i zobaczyć pięk-
ny świat. Przyroda zachwyca nas swą 
różnorodnością, uspokaja i wyci-

sza.  To dobry czas na osobiste re-
fleksje i przemyślenia.  
Zresztą sami zobaczcie, strony 4-5. 
                                         
                        Redakcja ES    
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Walentynki to coroczne święto zakochanych, przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi 
od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 
również tego dnia. Zwyczajem stało się w tym dniu wysyłanie listów, zawierających wyznania 
miłosne (często pisane wierszem). 

Walentynki w Polsce zdobyły popularność w latach 90. XX wieku. Trafiły do naszego 
kraju wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Kiedyś życzenia walentynkowe 
były wysyłane na kartkach pocztowych, natomiast obecnie, w dobie komputerów, przesyłamy 
je elektronicznie na czatach, SMS-em. 

Tego dnia obdarowujemy się również prezentami. Możemy do nich zaliczyć: misie, cze-
koladki, kwiaty lub kolację przy świecach. Warto również podarować kartkę z pięknym wyzna-
niem.;) 

 Justyna Kukieła,  

Zima w obiektywie ;) 



Zimowe krajobrazy są bardzo piękne. 
Drzewa pokrywa puszysty śnieg. Gdy 
jest mokry można z niego ulepić bar-
dzo dużo rzeczy np. igloo, bałwana. 
Chociaż na dworze było zimno, to 
niektórym udało się  zrobić piękne 
zdjęcia i ulepić śniegowe cuda. .  

Zima—challange 
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Foto. Karolina  Gajewska 

 

Foto. Karolina  Gajewska 

Foto. Karolina  Gajewska 

Foto. Patryk Siejka 

Foto. Patryk Siejka 
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Foto. Jakub Dębski 



  

 

Numer 4  Str. 5 

Foto. Karolina Gajewska 

F
ot

o.
 P

at
ry

k 
Si

ej
ka

 



  

Sporty zimowe są tak samo popularne jak 

sporty letnie. Istnieje wiele dyscyplin zimo-

wych mniej znanych, ale rów-

nież fascynujących. Wszyst-

kie można uprawiać zimą, ale oczywiście 

muszą być odpowiednie warunki: mróz, lód i 

często śnieg.  

Do sportów zimowych zalicza się:  

. Narciarstwo alpejskie i klasyczne  

Snowboarding  

Saneczkarstwo  

Bobsleje  

Skeleton  

Hokej na lodzie  

Łyżwiarstwo figurowe  

Short track  

Łyżwiarstwo szybkie  

Bojery   

Biathlon  

Curling   

Skibob  

Skoki narciarskie  

Sporty zimowe cieszą się największą popu-

larnością w Europie, Ameryce Północnej i 

Azji.  

Snowboarding  polega na jeździe lub wyko-

naniu manewrów na desce snowboardowej. 

Za początek snowboardingu można uznać 

rok 1965, kiedy Sherman Poppen wymyślił 

„snufera”. Dyscyplina ta została wprowadzo-

na do programu Zimowych Igrzysk Olimpij-

skich w1998 r.   

Short track to łyżwiarstwo  szybkie na torze 

krótkim, dyscyplina zimowa stanowiąca  

odmianę łyżwiarstwa szybkiego. Jest jedną  

z najmłodszych wyczynowych  dyscyplin sp

ortów zimowych . Narodziła się  w Sta-

nach Zjednoczonych w Kanadzie . Wpisana  

do programu  igrzysk  olimpijskich  od 1992 

r.  

Skibob jest indywidualnym  spor-

tem  zimowym, w którym  zawodnik  sie-

dząc  porusza się  na pojeździe  stanowiącym 

połączenie  nart i roweru. Dodatko-

wo zawodnicy dysponuja dwiema małymi  

nartami przymocowanymi do butów, któ-

re pomagają  utrzymać  stabilność podczas  

jazdy.  

Bojery, czyli żeglarstwo lodowe. Polega  na 

wyścigach  bojerów, których środkiem  na-

pędu  jest żagiel, a elementem jezdnym pło-

zy. Zawody w żeglarstwie  lodowym  roz-

grywane są według  przepisów regatowych. 

Składają się z kilku  przejazdów  po trasie 

wyznaczonej  na zamarzniętych zbiorni-

kach wodnych. 

Curling  należy  do zespołowych  spor-

tów  precyzyjnych. Jest rozgrywa-

ny  na prostokątnej  tafli lodu . W rywaliza-

cji  biorą udział dwie drużyny liczące  po 

czterech zawodników. Do gry  używa 

się  kamieni, które są puszczane  na lodzie, 

w kierunku celu zwanego  domem.  

Sporty zimowe 
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Czy to możliwe?  Oczywiście!  Dzięki wirtual-
nym spacerom, możecie podziwiać siedem królewskich 
rezydencji, w ramach   programu edukacyjnego Muzeum 
oczami dziecka, prezentowanego w sieci,  na stronach in-
ternetowych.  
 Za jednym kliknięciem możecie odwiedzić  Zamek 
Królewski w Warszawie,  Łazienki, Muzeum Pałac w Wilano-
wie, zamek w Malborku, Zamek Królewski  w Sandomierzu, 
Muzeum Narodowe w Lublinie oraz Wieliczkę. Towarzyszyć 
Wam będą znane osoby z telewizji m.in. Ida Nowakowska.    
 Kiedy dopadnie Was nuda,  wybierzcie się 
na taką wirtualną wycieczkę. Na pewno błyśniecie wiedzą na 
lekcji  historii!   To nie  suche fakty, ale  barwna,  gawędziar-
ska  opowieść przewodnika..   
 Dzięki temu projektowi możecie  również uczestniczyć  w Muzycznych spacerach  po rezydencjach królewskich.  
A znani yutuberzy zapraszają na wycieczkę  Zamkowymi trendami. Dla najmłodszych  polecamy  Bajki po królewsku;) 

Redakcja ES 

MUZEA W SIECI 

Łucja Karasek 
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DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 
ONLINE 

 Język ojczysty jest ele-
mentem kultury narodowej i dlate-
go wymaga ciągłej troski  obywa-
teli   o jego piękno i popraw-
ność. 21 lutego obchodzony jest na 

świecie Międzynarodowy  Dzień  
Języka Ojczystego, którego 

głównym przesła-
niem jest zwiększe-
nie świadomości 
znaczenia języka 
narodowego oraz 
jego różnorodności 
kulturowej. Dzień 
ten 
został 
usta-

nowiony w  1999 
roku przez UNE-
SCO  podczas 30. 
sesji  Konferencji 
Generalnej. Nawią-

zuje do tragicz-
nych  wydarzeń, 
które miały miej-
sce w Dhacee w 
Bangladeszu. 
Podczas pokojo-
wej demonstracji 
21 lutego 1952 
roku zginęło pię-
ciu studentów 
domagających się 
nadania językowi  
bengalskiemu 
statusu języka 
urzędowego.  

Data ta ma nie tylko upamiętniać to 
tragiczne wydarzenie, ale przypomi-
na również o tym, że język jest naj-
potężniejszym narzędziem komuni-
kacji.  

Uczniowie naszej szkoły corocznie 
aktywnie włączają się w obchody 
tego święta. W tym roku zostało 
zorganizowane online na lekcjach 
języka polskiego. Uczniowie klasy 
8a sprawdzali swoje umiejętności 
językowe w formie klasowego kon-
kursu Od słowa do słowa, a klasy 5 i 
6 obejrzały animowane filmiki z cy-
klu Błyskawiczne dzieje polszczyzny. 
Uczniowie wykonali również plakaty 
promujące poprawność językową.  
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Sekretne życie kotów  
OPOWIEŚCI O ZWIERZĘTACH                                                                                                                                            

Za co kochamy koty, chociaż chodzą własnymi drogami, mają swój świat ,ale i 
tak wzbudzają zainteresowanie. Co takiego niezwykłego posiadają, że darzymy 
ich taką sympatią, a wśród ludzi są osoby mające bzika na punkcie kota. Po-
dobno każdy kto kocha kota, posiada dodatkowy tzw. koci zmysł. Umie dostrzec  
mruczka w czarnej piwnicy lub na dachu w bezgwiezdną noc. Świat kotów  jest 
naprawdę  zadziwiający. 
Koty w liczbach 
Koty wydają około 100 różnych dźwięków-to 10 razy więcej niż psy. 
Większość kotów  ma na pyszczku 12 par wąsów. 
Kocie serduszko uderza około dwóch razy częściej od ludzkiego. 
Koci kręgosłup liczy 53 kręgi, podczas  gdy ludzki 34. Nic dziwnego, że nie tak 
łatwo nam zrobić koci grzbiet. 

Kot Leny-Mietek. 
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Justyna Kukieła Żródło: internet 

Mietek- domowy zwierzak, przyjaciel Leny. Ma już 6 
miesięcy. Mieszka u Leny od 2-3 miesięcy. Urodził się 
9 września 2020 roku. Jest przesympatycznym kot-
kiem, a 
na do-
datek 
wyróż-
nia się 
tym, że 
ma  
futerko 
dłuższe 
niż 
inne  
koty.  

Foto. Lena Kotlarska 

Foto. Julia Jóżwiak 
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sta i jego kota na ulicę. Na ulicy kot 
wstaje, otrzepuje się i mówi: 
- Może mówiłem niewyraźnie?   
 

 

KOT BY SIĘ UŚMIAŁ  

- Jasiu, nie ciągnij kota za ogon 
- Ja tylko trzymam, to kot ciągnie. 
 
 
 Idą dwa koty przez pustynię, nagle 
jeden mówi: 

- Ty, tej kuwety to ja 
nie ogarniam. 
 
 Jasio na lekcji polskiego 
odmienia  rzeczownik kot  
przez przypadki. 

-Mianownik: kot 
- Dopełniacz : kota 
- Celownik: kotu 
- Biernik : kota 
- Narzędnik: z kotem 
- Miejscownik: o kocie 
- Wołacz: kici. 

           DOWCIPY O KOTACH  

Przychodzi facet z mówiącym ko-
tem do łowcy talentów. Gość musi 
zademonstrować zdolności kota, 
więc zadaje mu pytanie: 
- Jak się nazywa drobny węgiel? 
Kot odpowiada: 
- Miał... 
Potem facet pyta: 
- Jaka jest forma czasu przeszłego 
czasownika "mieć"? 
Kot znowu odpowiada: 
- Miał... 
Łowca talentów wyrzuca oszu-

Żona pokazuje mężowi katalog z 
najnowszymi modelami ubrań zi-
mowych i mówi: 
- Chciałabym mieć takie lśniące 
futro 
- To 
jedz 
whi-
skas.   

UŚMIECHNIJ SIĘ! 

? ? ? 

Moda dla nastolatek 
Modne fryzury 2021: 
długie fale i loki– naturalne fale i loki będą królowały w 2021 r. Jeśli masz  długie włosy, zastanów się dwa razy, zanim je zetniesz. 

warkocz- różnego rodzaju warkocze - a przede wszystkim te dobierane. 
shaggy hair- włosy postrzępione, nierówne i z pazurem stanowią doskonałą alternatywę dla prostego uczesania, co więcej odpowiednie są za-
równo w wersji długiej, jak i krótszej. 
bob – ta fryzura chyba nigdy nie wyjdzie z mody. Polega na jednolitym skróceniu włosów, zwykle do linii brody. W tym roku panie chętnie 
wybierają bob z grzywką, którą można ułożyć na kilka sposobów. 
modern mullet - to fryzura dla wszystkich dziewczyn, które chcą odsłonić czoło i wyglądać modniej Z tyłu włosy są długie, z przodu krótkie. 

curtian bangs - ta fryzura była popularna już w poprzednich latach. W curtain bangs chodzi głównie o 
grzywkę, która układa się niczym odsłonięta zasłonka i rozkłada na dwie strony czoła. Dobrze wygląda 
przy długich, jak i przy średniej długości włosach. 

 W  karnawale czas na zabawę   
W karnawale czas na maskę  
  
Karnawał to czas zabaw, balów, maskarad. Dawniej  były one niezwykle okazałe. Na przystrojone sale 

wkraczali goście w wytwornych  strojach. Panny miały okazję poznać   kandydatów 

na męża, panowie zabiegali o miejsca w karnetach najpiękniej-

szych dam.  Zabawy odbywały się nie tylko  na dworach szlachec-

kich i w domach  zamożnych mieszczan. Równie wesoło bawiono 

się na wsi, zazwyczaj w karcz-

mie. Przy dźwiękach chłopskiej kapeli tańczono rozma-

ite tańce, charakterystyczne dla danej okoli-

cy. Z czasem niektóre tańce ludowe zawędrowały z chłopskich 

izb na salony.  Kilka zyskało popularność w całym kra-

ju i otrzymało miano tańców ludowych. Są to polonez, oberek, 

kujawiak i krakowiak.  Redakcja ES 
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