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                       NR 60 

 
                            LUTY 2021 
 

 

Szczęśliwcy z klas I-III wrócili do nauki 

stacjonarnej.  

Uczniowie kl. IV-VI nadal uczą się w domach.                 

Z powodu pandemii koronawirusa  

nasze możliwości spędzania czasu wolnego 

zostały poważnie ograniczone,  

dlatego nasi Redaktorzy spisali dla Was rady 

i pomysły, jak ciekawie spędzić czas.  

Mamy nadzieję, że skorzystacie z ich 

propozycji  
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CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE PANDEMII? 

 
Nicola Kałuża oraz Milena Kałuża: 

W czasie pandemii, gdy dopadnie nas nuda, można poczytać książki, np. bajki             

dla dzieci lub lektury.  

Oto naszym zdaniem najlepsze książki, które warto przeczytać: 

1. „O psie który jeździł koleją” - jest to super książka! Wzruszająca oraz pełna 

ciekawych przygód.  

2. „Magiczne drzewo: czerwone krzesło” - jest to książka fantastyczna! Są tu 

opisane przygody trójki rodzeństwa oraz zaczarowanego krzesła.  

 

Jeśli macie jakieś zwierzę, to możecie pobawić się z nim.  

Oczywiście można też pograć w gry,  np. Monopoly, Dalmatyńczyk, Dobble, Super 

farmer, Hali Gali, Pstro, Uno, Nie śmiej się, Czacha dymi. 

  

 

Wojciech Muskalla: 

W czasie pandemii warto poszerzyć swoją wiedzę na temat futbolu! 
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Cristiano Ronaldo jest to portugalski piłkarz grający na pozycji ofensywnego 

pomocnika lub napastnika.  

 

Kluby, w jakich grał Cristiano Ronaldo”:  
– Andorinha 1992–1995  

– CD Nacional 1995–1997  

– Sporting 1997–2002  

– Sporting B 2002–2003  

– Sporting 2002–2003  

– Manchester United 2003–2009  

– Real Madryt 2009–2018  

– Juventus Turyn 2018–  

 

Cristiano Ronaldo – największe sukcesy: 
Sporting CP  

  – Superpuchar Portugalii: 2002  

Manchester United  

  – Liga Mistrzów: 2007/08  

  – Klubowe mistrzostwo świata: 2008  

  – Mistrzostwo Anglii: 2006/07, 2007/08, 2008/09  

  – Puchar Anglii: 2003/2004  

  – Puchar Ligi Angielskiej: 2005/06, 2008/09  

  – Tarcza Wspólnoty: 2007  

Real Madryt  

  – Liga Mistrzów: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18  

  – Superpuchar Europy: 2014, 2017  

  – Klubowe mistrzostwo świata: 2014, 2016, 2017  

  – Mistrzostwo Hiszpanii: 2011/12, 2016/17  

  – Puchar Króla: 2010/11, 2013/14  

  – Superpuchar Hiszpanii: 2012, 2017  

Juventus  

  – Mistrzostwo Włoch: 2018/19  

  – Superpuchar Włoch: 2018  

Reprezentacja Portugalii  

  – Mistrzostwo Europy: 2016 (1 miejsce), 2004 (2 miejsce), 2012 (3 miejsce)  

  – Puchar Konfederacji: 2017 (3 miejsce)  
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Oliwia Bohm: 

Co można robić w czasie pandemii? 

Możemy chodzić na spacery, np. do lasu lub wyjść po prostu na swoje podwórko          

i pooddychać świeżym powietrzem.  

Zimą można zjeżdżać na sankach, a wiosną poskakać na trampolinie. Można   

też poukładać puzzle oraz grać w różne gry planszowe. Najlepiej spędzić czas   

z rodziną, więc możemy wspólnie obejrzeć film. 

 

TOP 5 najlepszych filmów: 
 

1. „Harry Potter i kamień filozoficzny”, 

2. „Czarownica”, 

3. „Strażnicy  Galaktyki”, 

4. „Vayana”, 

5. „Mia i Biały Lew”. 

 

 
 

W czasie pandemii warto też zainteresować się modą.  

Oto moje rady: 

MODA 2021 
Dodatki  

W sezonie wiosna-lato 2021 projektanci proponują odważne podejście  

 do dodatków. Gdy w końcu nadejdzie ten czas w roku, gdy temperatury wzrosną, 

a promienie słońca przyniosą powiew wiosny, schowamy do szaf kurtki,   

a wyciągniemy stylowe wiosenne ubrania. Look nie będzie jednak pełny bez 

stylowych dodatków, a w tym sezonie wybór jest naprawdę ogromny!   

W najważniejszych trendach królują nakrycia głowy: od kobiecych kapeluszy, 

przez streetwearowe czapki bucket hat, po stylowe modele w stylu baker boy hat. 

Również okulary przeciwsłoneczne to niezbędny element garderoby na wiosnę  
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2021, a w tym sezonie modne oprawki przyozdabiamy kolorowymi koralikami.   

Do łask wraca ulubiony dodatek Blair Waldorf - opaski na włosy. W nadchodzących 

miesiącach znaczącą rolę odgrywają również apaszki. Fashionistki proponują,   

by nosić je przewiązane luźno na szyi w stylu Paryżanek lub nonszalancko na głowie, 

zamiast kapelusza.  

 
Sukienki  

Sukienki zarówno te na wesela lub na inne okazje mają kojarzyć się z energią, 

pozytywnym myśleniem i siłą witalną. W 2021 r. mamy być optymistami. Zostawmy 

za plecami wszystkie smutki i zabawny się ognistymi, intensywnymi barwami. 

Ponadto w 2021 r. nie powinnyśmy ograniczać się w wymyślaniu nowych trendów  – 

duże, wyraziste wzory, ciekawe wykroje, etniczne printy to coś, co z pewnością 

wtargnie do ulicznej mody w 2021 r.  

 

 
Spodnie  

W 2021r. najmodniejsze są spodnie jeansowe długie, jak i krótkie.  

 



6 
 

 

 

 

Spódnice  

W tym sezonie modne będą spódnice rozkloszowane w kwiaty, ale również szerokie 

spódnice dzianinowe, spódnice mini najlepiej ze skóry lub dzianiny w kwiaty, jak 

również spódnice z tiulu w różnych odcieniach. Już teraz szukajcie   

na wyprzedażach spódnic w odcieniu maliny, czerwieni czy fuksji, oczywiście 

przeźroczystych. Takie spódnice nosić będziemy do motocyklowych botków, bluz 

z kapturem jak i romantycznych bluzek z bufiastymi rękawami i złotą, delikatną 

biżuterią. Bardzo modne na wiosnę 2021 będą również spódnice 

mini, najlepiej  żeby komponować je z kardiganami i wysokimi kozakami. Jeśli nie 

lubisz odkrywać nóg postaw na długość maxi. Najlepiej z grubym, skórzanym 

paskiem z dużą klamrą. Na stopy oczywiście stylowe sandały albo sneakersy. 

 

 
 

Bluzki  

Zastanawiasz się, jakie bluzki damskie są aktualnie modne? Kobiety najchętniej 

wybierają bluzki hiszpanki, eleganckie, ale także sportowe. Bądź modna bez 

względu na porę roku. Pamiętaj, że nieważne, czy na co dzień preferujesz styl 

sportowy, czy elegancki. W szafie warto mieć coś na każdą okazję. Zobacz, jakich 

bluzek brakuje w Twojej garderobie i zaopatrz się w nowe i modne koszulki 

damskie. Bluzki to jedne z podstawowych elementów naszego ubioru.  

 

Buty  

Kowbojki uważane są za symbol Ameryki. Mimo upływu lat projektanci w dalszym 

ciągu chętnie włączają je do swoich kolekcji. Wiosną 2021 również nie powinno 

zabraknąć ich w naszych stylizacjach. Jak nosić je na co dzień, by wyglądać modnie 

i stylowo? Będą wyglądały świetnie w towarzystwie oversize'owej sukienki, białej 

koszuli czy klasycznych jeansów z prostą nogawką. Połącz je z satynową sukienką  

 i torebką typu worek. Prosta i zmysłowa stylizacja gotowa!  
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Marta Wolny 

Co można robić w czasie pandemii? Oto moje rady: 
1.  Można poczytać książki: baśnie, bajki i inne.  

2. Można się pouczyć grać na pianinie.  

3. Można ulepić bałwana i pobawić się na śniegu.  

4. Można pograć w planszówki i inne gry.  

5. Można też pograć w gry np.: na komputerze.  

6. Można się nauczyć gotować.  

7. Można ten czas spędzi z rodziną.  

8. Można wyjść na spacer z bliskimi.  

9. Można ten czas wykorzystać na sprzątanie.  

10. Można pobawić się z rodzeństwem.  

  

 
 

Rafał Stochaj 

Moje porady: 

 Układanie puzzle  

 Układać lego  

 Kleić modele  

 Odrobić zadanie, które się nie odrobiło  

 Nauczyć dziecko robić kawę rodzicom  

 Poczytać książkę  

 Grać w planszówki i gry karciane  

 Zrobić bitwę na śnieżki  

 Grać w pasjansa  

 

Na pandemiczną nudę najlepsze jest modelarstwo:  
Modelarstwo to bardzo zróżnicowane hobby. Dla każdego w jego zakres wchodzą 

zarówno modele plastikowe do sklejania, modele papierowe, kolejki i zdalnie 

sterowane. Każdy z tych rodzajów modelarstwa stawia inne wymagania wobec 

hobbysty. Potrzebne są także inne umiejętności, materiały i narzędzia. 
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Można robić też makiety ze styropianu i z plastiku, domki, ruiny. Modele to nie 

tylko czołgi i wojsko, ale również auta, samoloty, helikoptery, domy, motory , quady 

w różnej skali.  

 

  

 

 

Olivier Janas 

Porady na czas pandemii: 
1.  Spacery w parku.                                                     

2. Oglądanie filmów w domu.                

3. Przechadzka 1-2 godzinna po lesie.  

4. Spędzić czas z rodziną.                                        

5. Pograć w gry komputerowe.                 

6. Pokolorować rysunek.  

7. Posprzątać swój pokój.  

8. Pójść na dwór się przewietrzyć.                

9. Przytulić rodzinę.  

10.  Opiekować się roślinami.  

11. Opiekować się rodzeństwem.  
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Można też wzbogacić swoją wiedzę na temat motoryzacji. 
 

Warto poznać następujące marki samochodów: Acura, Audi, Bmw, Chevrolet, 

Dacia, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Hummer, Infinity, Jaguar, 

Lamborghini, Lexus, Masetati, Mclaren, Mercedes, Nissan, Porsche, Subaru, 

Tesla,  Volskwagen, koenigsegg, Warszawa.  

 

 
  

 

Ciekawostki ze świata motoryzacji, o których nie mieliście 

pojęcia: 
  

SSC Tuatara jednak najszybsza – nowe bicie rekordu prędkości! 

 

 
 

1. Nowy rekord SSC Tuatary to 286,1 mil/h, czyli 460,43 km/h. To wynik   

o ponad 48 km/h słabszy niż zakwestionowany rekord z października zeszłego 

roku, daje jej jednak tytuł najszybszego samochodu produkcyjnego świata.  

I na tym raczej się nie skończy.  

 Nowe warunki próby, nowy kierowca, ale cel ten sam – wykazać, że Tuatara 

jest najszybszym autem, które można kupić.  

 Wyniki potwierdza w oficjalnym komunikacie producent sprzętu 

pomiarowego zainstalowanego w aucie – Racelogic USA.  

 Gotowi są już następni potencjalni rekordziści – bolidy 

Bugatti, Koeniggsegga i Hennesseya. 
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2. Samodzielnie driftująca Toyota GR Supra  

Drifting to nie tylko zabawa i doskonalenie umiejętności. Z perspektywy 

naukowców czy inżynierów umiejętność kontrolowania poślizgu może okazać    

się nieoceniona do tego, by uniknąć wypadku i ofiar śmiertelnych. Wystarczy 

tylko autonomiczne auto, które poradzi sobie w sytuacji, z którymi na co dzień 

zmagają się profesjonalni kierowcy. W teorii proste, a jak z praktyką?  

 

 
 

3. Koenigsegg Regera z nowym rekordem świata!  

Nowy rekord ustanowiony został 23 września 2020 r. na wojskowym lotnisku 

polowym At Råda w Szwecji. Obiekt położony jest zaledwie 70 m nad poziomem 

morza. Za kierownicą auta usiadł kierowca fabryczny Koenigsegga - 

Sonny Persson. Próba odbyła się w temperaturze 16 stopni Celsjusza. Dzięki 

umiejscowieniu lotniska pośród wysokich lasów udało się niemal wykluczyć wpływ 

wiatru. Efekt? 31.49 sekundy. Tyle czasu prowadzony 

przez Perssona Koenigsegg Regera potrzebował, by rozpędzić się do 400 km/h   

i zatrzymać. Sam sprint do 400 km/h trwał dokładnie 22,87 s. Na wytracenie 

prędkości i całkowite zatrzymanie samochód potrzebował 8,62 s. 
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Polecam zerknąć w te linki:  

 Koenigsegg wymyślił silnik spalinowy na nowo - YouTube  

KOENIGSEGG - EVOLUTION (1996~2021) - YouTube  

  

Lamborghini Veneno  

Pojazd został zaprezentowany podczas Międzynarodowej Wystawy Samochodowej 

w Genewie 8 marca 2013 roku. Pojazd stworzono dla uczczenia 50-lecia istnienia 

marki. Nazwa Veneno w języku hiszpańskim oznacza jad, truciznę, jak w różnych 

modelach Lamborghini została ona przyznana, aby zapamiętać jednego   

z najbardziej znanych byków.  

 

 
 

Konstrukcyjnie auto opiera się na Lamborghini Aventador. Auto powstało w liczbie 

7 egzemplarzy, które zostały sprzedane. Każdy z nich jest koloru szarego wraz   

z bocznymi akcentami w kolorach: białym, zielonym i czerwonym (symbolizują 

one flagę Włoch). Cena każdego z nich wyniosła około 3,6 miliona euro. 

Zaprezentowany na targach w Genewie egzemplarz to numer 0. Trafił   

on do Muzeum Lamborghini, prócz numeru 0 Lamborghini wyprodukowało jeszcze 

jeden model, lecz niewiele o nim wiadomo. Karoseria supersamochodu została 

wykonana z włókna węglowego. Samochód napędza umieszczony centralnie silnik   

o pojemności 6,5 litra w układzie V12 o mocy maksymalnej 750 KM.  

 

Prezes marki Stephan Winkelmann w sierpniu 2013 roku zdradził, że Lamborghini 

zamierza wyprodukować wersję roadster modelu Veneno. 9 egzemplarzy modelu 

trafić ma do wybranych klientów, o których nikt się nie dowie. Cena auta wynosić 

ma około 3,3 miliony Euro.  

Dane techniczne  

 Silnik benzynowy: 6.5 l V12  

 Moc maksymalna: 750 KM  

 Prędkość maksymalna: 355 km/h  

 Przyspieszenie: 0 – 100 km/h: 2,5 s  

https://www.youtube.com/watch?v=exRFRUx4nOI
https://www.youtube.com/watch?v=U9tKaDOOq1w
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hiszpa%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trucizna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lamborghini_Aventador
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_W%C5%82och
https://pl.wikipedia.org/wiki/Euro
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeum_Lamborghini&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82%C3%B3kno_w%C4%99glowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/V12
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roadster
https://pl.wikipedia.org/wiki/V12
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 Średnica zawracania: 12,5 m  

 Współczynnik oporu powietrza: 0,38  

 Rozkład masy przód/tył: 43/57  

  

Nissan  

Nissan Skyline – sportowy samochód 

klasy średniej bądź luksusowej produkowany przez firmę Nissan od 1957 roku. 

Dostępne są wersje: coupé lub sedan. Skyline jest sprzedawany w Ameryce 

Północnej i Korei Południowej.  

 

 
 

Historia: 

Początki przedsiębiorstwa sięgają roku 1911, kiedy to w Tokio Masujiro Hashimoto 

założył firmę automobilową Kwaishinsha. Zdobywszy doświadczenie w USA, 

konstruuje w Japonii pierwszy swój samochód osobowy o nazwie DAT. Ta nazwa   

to anagram pierwszych liter nazwisk ludzi wspierających ten projekt 

– Kenjiro Dena, Rokuro Aoyamy i Meitaro Takeuchiego. Słowo DATTO   

w języku japońskim znaczy „uciekający zając” i właśnie na maskach pierwszych 

modeli DAT-a i kilku późniejszych Datsunów widniała figurka biegnącego zająca.   

W roku 1919 w Osace powstała firma Jitsuyo Jidosha, która 7 lat później połączyła 

się z Kwaishinsha. W latach 30. pojawił się prototyp o nazwie Datson, którego 

nazwę później zmieniono na Datsun.  

Po kolejnych zmianach 1 kwietnia 1934 roku nowe przedsiębiorstwo zmieniło nazwę 

na Nissan Motor Co. Ltd. Po wojnie firma wydostała się z kryzysu dzięki współpracy 

z brytyjskim Austinem i produkcji licencyjnych pojazdów. Wkrótce stała   

się drugim co do wielkości producentem samochodów w Japonii. W 1983 roku 

zaprzestano stosowania nazwy Datsun, a zaczęto używać Nissan, która do tej pory 

była zarezerwowana dla ciężarówek.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d_sportowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasa_samochodu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autosegment_D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autosegment_F
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nissan
https://pl.wikipedia.org/wiki/1957
https://pl.wikipedia.org/wiki/Coup%C3%A9
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sedan_(nadwozie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_japo%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osaka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Datsun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austin_Motor_Company
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Wiktoria Kunce 

    

Jedenaście sposobów na nudę w czasie pandemii: 
1. Pooglądaj stare zdjęcia rodzinne.  

2. Poczytaj książkę np.  ,,Magiczne Drzewo”  

3. Zrób swoją listę dobrych uczynków   

4. Poukładaj puzzle.  

5. Jeśli masz rodzeństwo, to pobaw się z nim.  

6. Napisz swoją własną książkę  

7. Zrób piękny rysunek dla rodziny.  

8. Pomóż mamie posprzątać dom.  

9. Pograj z rodzicami w gry planszowe np. Uno.  

10. Poczytaj stare wpisy z pamiętnika.  

11. Naucz się kręcić hula-hop, ja już potrafię! 

 

 

Oliwier Wyciślok 

MOJE RADY: 

1. Spacery na świeżym powietrzu to świetna zabawa. Można np. odpocząć na łące 

lub pobiegać po polach. Można również wziąć swojego zwierzaka i porzucać mu 

patyki lub się z nim pobiegać. Lubię usiąść na kocyku z rodziną, zrobić mały piknik 

i zagrać w jakieś gry karciane lub słowne. Na takich wycieczkach można zobaczyć 

różne dzikie zwierzęta takie, jak sarny, dziki lub jelenie. Można również spędzić 

czas z rodziną: zagrać w gry, obejrzeć film, ugotować obiad. 
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2.Można również pouczyć się języków obcych lub spotkać się ze znajomymi.  

  

 
 

3.Zachęcam również do zainteresowania się modelarstwem. 

 

 
 

Jest to Messerschmitt 109 model, który ostatnio sklejałem na zajęciach 

modelarskich. Jest to trudna zabawa, wymagająca cierpliwość. Można sklejać: 

samoloty, działa, statki, postacie i samochody i wszystkie inne pojazdy.  

  

4.Można też poszerzać swoją wiedzę o świecie i poczytać  

 

CIEKAWOSTKI: 

 Radom jest większy niż Paryż! 

Radom leży w województwie mazowieckim. Okazuje się, że to niewielkie 

polskie miasto ma powierzchnię większą niż stolica Francji, mimo że na jego 

terenie mieszka 10 razy mniej ludzi. Powierzchnia Radomia to 111,8 km², 

natomiast Paryża - 105,4 km².  

 Grosz jest grosza wart?  

Okazuje się, że wyprodukowanie jednego grosza wcale nie jest tyle warte. 

Szacuje się, że na wybicie jednej monety potrzeba od pięciu do ośmiu 

groszy.  
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 Jak nazywają się mieszkańcy Sri Lanki? 

Srilankanin? Sri Lankanin? Srilankijczyk? Nie! Lankijczyk – to 

prawidłowa  nazwa ieszkańca Sri Lanki. 

Prawidłowa odmiana nazwy Sri Lanka oraz nazwy jej mieszkańców sprawia 

wiele kłopotów w języku polskim. Obowiązująca forma jest oficjalnie 

ustalona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych.  

 Na całym świecie po polsku mówi około… 50 mln ludzi! Oczywiście większość 

z nich mieszka w Polsce, ale duże polskojęzyczne społeczności znajdziemy 

również m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Argentynie, 

Brazylii i Białorusi. Z osobami mówiącymi po polsku możemy też spotkać się 

w Danii, Estonii, Serbii czy… Nowej Zelandii.  

 Pierwsze w Polsce oceanarium nazwane Afrykarium znajduje   

się we Wrocławiu i budzi ogromne zainteresowanie wśród dzieci i dorosłych. 

Jedną z jego największych atrakcji jest przezroczysty tunel pozwalający 

na podziwianie pływających nad głowami zwiedzających rekinów, płaszczek, 

żółwia zielonego oraz wiele gatunków ryb.  

 

 
 

 Niewielka miejscowość Pacanów to nie tylko miejsce, do którego zmierzał 

Koziołek Matołek w książkach Kornela Makuszyńskiego, ale także niezwykła 

atrakcja dla dzieci, jaką jest Europejskie Centrum Bajki. Dzięki otwartej 

tutaj interaktywnej wystawie można przenieść się w niezwykły, bajkowy 

świat pełen multimediów zachęcających do wspólnej zabawy.  
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 Dawid Depta 

 

1. W czasie pandemii warto zainteresować się pracą na gospodarstwie.   

W gospodarstwie jest dużo pracy: trzeba karmić zwierzęta, jeździć na pole, 

wyprowadzać bydło na pastwisko, co jakiś czas trzeba segregować świnie, 

bo duże można sprzedać. 

 

 
 

2. Można tez grać na komputerze. 

3. Układać puzzle 

4. Bawić się z rodzeństwem w chowanego. 

5. Jeździć na rowerze. 

6. Chodzić na spacery z psem. 

7. Jeździć konno. 

8. Rozwiązywać krzyżówki. 

9. Nadrabiać braki snu. 

 

Lutowy numer gazetki szkolnej przygotowali: 

Oliwia Böhm, Dawid Depta, Olivier Janas, Milena Kałuża, Nicola Kałuża, Wiktoria Kunce, Wojciech 

Muskalla, Rafał Stochaj, Marta Wolny, Oliwier Wyciślok. 

Opieka nad redakcją: p. Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź 

*W gazetce wykorzystane zostały zasoby internetowe. 


