
Marzec wyjął grosik srebrny, 
Teraz będzie mu potrzebny. 
Do kwiaciarni marzec pobiegł, 
Kupić bukiet na Dzień Kobiet.  

Wszystkim Paniom i Dziewczynkom  
składamy najserdeczniejsze życzenia. 

 Astronomiczna wiosna za-
częła się 21 marca, ale jej 
oznaki można dostrzec wcześniej. Jedną z pierwszych jest 
kwitnienie olszy czarnej, leszczyny i przebiśniegów. Oznaki 
wiosny: wydłuża się dzień, pojawiają się pierwsze wiosenne 
kwiaty, przylatują pierwsze ptaki, dojrzewają owoce bluszczu 
pospolitego, ze snu budzi się żaba trawna, pojawiają się 
pierwsze owady, ożywiają się ssaki, na wierzbie pojawiają się 
tzw. białe kotki, dzień staje się coraz cieplejszy i dłuższy, 
pojawiają się pierwsze wiosenne burze. 

 Dzień Kobiet w klasie VI  
8 marca 2022 roku, w 
naszej szkole, Pani Mo-
nika Czubak przeprowa-
dziła warsztaty, podczas 
których młodzież wła-
snoręcznie wykonała 
piękne świece zapacho-
we. 
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„Nic nie jest po-
dawane na tacy – 
każdy zawsze 
trafia na jakieś 
przeszkody po 
drodze. Kiedy się 
pojawią, zasta-
nów się jak je 
pokonać, a nie 
myśl o tym, że to 
już koniec drogi."  
            Michael Jordan  
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Dzień Kolorowej  
Skarpetki 

 
· 21 marca 

Jaki jest cel istnienia Światowego 
Dnia Zespołu Downa? 

Tego dnia szczególnie zwracamy 
uwagę na potrzeby osób z Zespołem 
Downa  i ich pełne uczestnictwo w 

życiu społecznym . 

Czym jest Zespół Downa? 

· Zespół Downa to chromosomalna 
wada rozwojowa u nowo narodzo-
nych dzieci. Powinna być traktowana 
nie jako choroba, ale jako część bo-
gatego i zróżnicowanego dziedzictwa 
biologicznego. Każdego roku na 750 

urodzo-
nych 
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dzieci u jednego rozpoznaje się ze-
spół Downa. 

· Szacuje się, że w Polsce żyje około 
60 tysięcy osób z trisomią 21. 

Zobaczcie jak obchodziliśmy ten 
dzień w naszej szkole;) 

Julia Rześna 



Katherine Woodfine ,,Tajemnice Do-
mu Handlowego Sinclairs. Pozyty-
wka’’. 

 Książka opowiada o czterna-
stoletniej dziewczynce o imieniu 
Sophie. Po śmierci taty bohaterka jest 
zdana tylko na siebie. Musi znaleźć 
pracę, dom i zacząć wszystko od no-
wa. Gdy Sophie szuka pracy, dostaje 
propozycję  posady w Sinclairs w 
Londynie. O tym miejscu pisały 
wszystkie gazety, ponieważ był to 
ekskluzywny dom handlowy, w któ-
rym dbano o pracowników. Dziewczy-
na otrzymała pracę w dziale z kapelu-
szami. Dzień przed otwarciem została 
skradziona bardzo cenna pozytywka - 

nakręcany wróbelek. Oskarżenia padły 
na bohaterkę. 

Sophie wraz z przyjaciółmi-Billym 
oraz Lil- postanowiła za wszelką cenę 
odnaleźć złodzieja. 

 Gdy zaczynałam czytać tę 
książkę, od razu mi się spodobała. Naj-
bardziej chyba to, że ma wątek krymi-
nalny. Dzięki temu książka jest bardzo 
ciekawa. Spodobał mi się również język 
powieści i wykreowani bohaterowie.  

 Warto przeczytać tę książkę. 
Można się z niej wiele nauczyć o przyjaź-
ni, odwadze i uczciwości. Kiedy zacznie 
się czytać, nie można przestać.  

 Moim zdaniem cała fabuła 
jest naprawdę dobrze przemyślana i 
widać starania autorki o uwagę czy-
telnika. Zachęcam wszystkich do 
lektury;) 

Laura Dobrzyńska 

Lubimy czytać! 

  Są wyjątkowe 
dni w roku szkol-
nym, kiedy 
uczniowie mogą 
wykazać się in-
wencją i pomy-
słowością. Nie 
brakuje im kre-
atywności!  
18 marca 2022 roku w 
Szkole Podstawowej w Ko-
cierzewie Południowym od-
był się "Dzień bez pleca-
ka". Tradycyjne torby i 

plecaki poszły w 
kąt. Zobaczcie, w 
co można spako-
wać zeszyty i 
książki;) 

„Dzień bez plecaka” 
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   Przeczytajcie fascynującą po-
wieść Doroty Suwalskiej 
„Wtajemniczeni. Nie wszystko 
złoto, co złote”, a przekonacie 
się, że wakacje mogą być pełne 
ekscytujących i niezapomnianych 
wrażeń. Z początku zwykła fabu-
ła, już po przeczytaniu kolejnych 
kilku stron wciąga niesamowicie.       
Otóż grupa nastolatków spędza 
wakacje w poniemieckim domu w 
dawnych Prusach Książęcych. W 
planach jest aktywne lato na ro-
werach i kajakach, a mama Mak-
sa, która pisze o Bursztynowej 
Komnacie, ma nadzieję zebrać 
dokumentację do książki, co 
oznacza, że będzie ciągać mło-
dzież po zabytkowych obiektach.   
Na letnisku gości czekają spar-
tańskie warunki, ponieważ gospo-
darze nie skończyli remontu. 
Uwagę przyjaciół przyciąga wi-
sząca w salonie mapa nie-
wiadomo-czego z wizerunkiem 
konia (a może kury?) oraz tajem-
nicze hasło zapisane kurrentą. 
Tymczasem w okolicy pojawiają 
się podejrzane typy, nudne waka-
cje nabierają tempa, a drogocen-
ny skarb znajduje się bliżej, niż 

ktokolwiek podejrzewał... 

   Nie tylko wciągająca fabuła, ale 
tajemnice z przeszłości powodu-
ją, że książkę czyta się jednym 
tchem. Pojawia się pierwsza mi-
łość, a do tego szereg wplecio-
nych w treść ciekawostek, mię-
dzy innymi o historii Warmii, dru-
giej wojny światowej, Akcji Wi-
sła, skarbach rabowanych przez 
Niemców czy Bursztynowej Kom-
nacie. 

0 autorce 

   Dorota Suwalska to nie tylko 
pisarka, ale również animatorka 
kultury, ilustratorka, dziennikar-
ka, autorka scenariuszy. Nomino-
wana do Astrid Lindgren Memo-
rial Award 2013 i 2014. 

   Współpracowała z TVP, realizu-
jąc krótkie filmy plastyczne i fe-
lietony autorskie dla dzieci. W 
swoim dorobku ma trzy tomiki 
poetyckie oraz powieści dla dzie-
ci i młodzieży: ,,Znowu kręcisz, 

Zuźka!", 
,,Zuźka w 
necie i w re-
alu", ,,Bruno i 
siostry" 
(wyróżnienie 
literackie w 
konkursie 
Polskiej Sek-
cji IBBY Książka Roku, nominacja 
do nagrody Kornela Makuszyń-
skiego, powieść na liście książek 
proponowanych przez Polski In-
stytut Książki), ,,Marionetki Ba-
by-Jagi", ,,Ratunku, marzenia!", 
,,Pan Fortepianek". O wartości 
książek pisarki świadczy fakt ,że 
są tłumaczone na inne języki m.in. 
na hiszpański, słoweński, a tak-
że... na język przestrzeni. To 
ostatnie dotyczy literacko-
internetowego projektu: ,,www. 
terapia" (dla dorosłych). Swoje 
wiersze, opowiadania i artykuły 
publikowała w prasie dziecięcej, 
literackiej i pedagogicznej, pod-
ręcznikach szkolnych. Współpra-
cuje z portalem ngo. pl 

Wybrano Młodzieżowe Słowo Roku 2021 

Siódmego grudnia 2021 roku wybrano 
"Młodzieżowe Słowo Roku 2021". 

"Śpiulkolot" został wybrany Młodzieżowym 
Słowem Roku 2021 w plebiscycie Wydawnic-
twa Naukowego PWN. 

"Śpiulkolot", jak czytamy w definicji, oznacza 
"miejsce do spania". "Słowo nawiązuje do 
mema, śpiulkać to ‘spać’" - czytamy na stronie 
PWN. 

"Śpiulkolot" uzyskał 9 656 głosów w głosowa-
niu internautów i wyprzedził słowo "naura" 
(skrót od "na razie"), które uzyskało 9 401 
głosów oraz określenie "twoja stara" definio-

wane jako "dezaprobująca odpowiedź na 
pytanie: 'kto?' lub na dowolną inną wypo-
wiedź" (6 665 głosów). 

Ponadto kapituła za najcie-
kawsze językowo uznała 
słowo "mrozi" ("reakcja 
na coś żenującego") i do-
datkowo wyróżniła zwrot 
"odciszyć (się)”. 

    Młodzieżowe Słowo 
Roku to coroczny plebi-
scyt organizowany od 
2016 roku przez Wydaw-
nictwo Naukowe PWN we 

współpracy z projektem „Słowa klucze” w 
ramach programu „Ojczysty – dodaj do 
ulubionych”. Celem plebiscytu jest wyłonie-
nie najbardziej popularnych słów należących 
do slangu młodzieżowego. 

Lubimy czytać! cd. 
Przeczytajcie fascynującą powieść Doroty Suwalskiej „Wtajemniczeni. 

Nie wszystko złoto, co złote” 
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Boomer, cringe i sheesh. Znasz 
te angielskie słowa? 
Poznaj angielskie słowa i wyraże-
nia, które walczyły o miano Mło-
dzieżowego Słowa Roku 2021! 
· boomer – zgred, przedstawiciel 
pokolenia urodzonego w latach 
40.- 60. 
· cringe – żenada 
· IMO – skrót od ang. in my opi-
nion, czyli moim zdaniem 
· rel – czuję to samo, skrót od 
angielskiego słowa relatable 
· sheesh – wyraz zdziwienia lub 
zaskoczenia 
· sus – podejrzany, skrót od su-
spicious 
Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo 
Roku 2021 to wspaniała okazja do 
nauki angielskiego. Dlaczego? 

Bo większość 
z nich wywo-
dzi się z ję-
zyka angiel-
skiego. 
Przykładem 
może być 
słowo baza, 
czyli wyraz 
aprobaty i pozytywnych emocji. A 
także tłumaczenie angielskiego 
słowa based. To określenie kogoś, 
kto po prostu jest sobą i jest 
pozytywną osobą. 
· Oczywiście nie tylko angielskie 
skróty i słowa znalazły się na li-
ście. 
· essa to okrzyk radości, powita-
nie czy pożegnanie 
· foliarz to antyszczepionkowiec 

albo wyznawca teorii spiskowych 
· gituwa pochodzi od git, czyli 
‘świetnie’ 
· koks to osoba trenująca na si-
łowni 
· naura to skrót od na razie; 
‘nara’, 
· sześćdziesiona to ‘donosiciel, 
skarżypyta’, 
· zodiakara to osoba która lubi 
czytać horoskopy 

Walentynki 

    Walentynki obchodzimy 14 
lutego. To święto nazywa się 
również Dzień Świętego Wa-
lentego Dzień Zakochanych. 
Do Polski walentynki dotarły 
wraz z kultem świętego Wa-
lentego z Bawarii i Tyrolu. 
Jednak popularność zyskały 
dopiero w latach 90 XX wie-
ku. Największe walentynki w Polsce 
odbywają się od 14 lutego 2002 w 

Chełmnie ( województwo kujawsko-
pomorskie) noszą nazwę „Walentynki 
Chełmińskie”. Zwyczajem jest wysy-

łanie kwiatów, życzeń, wierszy i kar-
tek. Symbolem walentynek jest serce i 
Kupidyn (inaczej Amor). 

Julia Łopata 

Poznaj inne słowa, które walczyły w plebiscycie 
Młodzieżowe Słowo Roku 2021 
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HASŁO…………………………………………... 

Julia Łopata 

Coco Chanel, właściwie Gabrielle Bonheur Chanel, urodziła w 19 sierpnia 
1883 roku w Saumer we Francji, a zmarła 10 stycznia 1971 roku w Pa-
ryżu. Założyła dom domy, który działa do dziś. Wprowadziła ona do mo-
dy sukienkę o nazwie „mała czarna” uwielbianą przez kobiety aż do 
dziś. To właśnie ona wymyśliła sztuczną biżuterię, bo uważała, że każda 
kobieta powinna ją nosić. Właśnie ona wprowadziła do mody spodnie 
damskie, które teraz każda dziewczyna ma w swojej szafie. Chanel 
N°5 to perfumy, które wprowadziła na rynek i są one do dzisiaj bardzo 
popularne. Włosy na chłopczycę to fryzura wymyślona przez Coco i 
modna do dziś. Życiowe motto tej niezwykłej kobiety to: „Moda prze-

mija, a styl pozostaje ‘’. Ta niepozorna projektantka wprowadziła wiele swoich nowatorskich pomysłów do 
świata mody. Mówi się o niej, że wyprzedziła swoje czasy.  

Kim była Coco Chanel?  

Julia Łopata 



-U nas w domu trzymamy gazety 
w lodówce.  
-Po co?  
-Żeby mieć zawsze świeże wiado-
mości. 
 

Magazynier do kolegi:  
- Wiesz, u nas w magazynie są same 
skarby!  
- Jak to? - Trzeba nieźle się nakopać, 
aby coś znaleźć. 
 

 Julia Rześna 

Nauczyciel: Jasiu czemu nie było cię 
wczoraj w szkole? 
Jaś: Bo mama uprała mi skarpetki. 
Nauczyciel: I to powód, żeby nie iść do 
szkoły? 
Jaś: Nie, ale na tych skarpetkach mia-
łem ściągi! 

Marika Piech 
 
Zima, las, pada śnieg. Po lesie cho-
dzi podenerwowany niedźwiedź. 
To złamie choinkę, to kopnie w 
drzewo, to pogoni wilka - ogólnie - 

Linie równoległe mają tak wiele 
wspólnego ze sobą.  Szkoda, że 
się nigdy nie spotkają! 

 

Jestem tak dobry w spaniu, że 
mogę to robić z zamkniętymi 
oczami. 

 

Ojciec sprawdza, czego syn na-
uczył się w szkole.  
- No proszę, zastanów się do-
brze. Miałeś dziesięć jabłek, zja-
dłeś dwa, ile Ci zostało?  
- Nie wiem, my w szkole liczyli-
śmy na śliwkach. 
 

Rozmawiają dwaj koledzy:  
- Chcesz jagodziankę?  
- A z czym?  
- Chyba z grzybami. 

mocno wściekły! Chodzi i gada:  
- Po co piłem tę kawę we wrześniu. 
 
Wysoko w powietrzu spotykają się dwa 
płatki śniegu. Pierwszy pyta:  
- Gdzie lecisz?  
- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską. 
- A ja na autostradę, zrobię jakiś ka-
rambolik samochodowy! 
 
- Stary, Ty wiesz że Eskimosi mają 
ponad sto słów na określenie śniegu?  
- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano 
śpiesząc się do pracy samochód od-
śnieżam. 
 
Słyszałem w radiu, że jutro ma być 
2 razy zimniej niż dzisiaj. Nie mogę 
się już doczekać, co z tego wynik-
nie. Dziś jest 0 stopni... 

Zima jest jak kobieta: pięknie 
wygląda na zdjęciach, ale w rze-
czywistości wkurza już od samego 
rana. 
 

Bartłomiej Dąbrowski 

Uśmiechnij się! 
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