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1. Cykl pt. „Krótkie historie” – Historia Niepodległości 

2.  Bieg Niepodległości 

3.  Pójdę na Stare Miasto… - zaprasza Marysia  

4.  Wieczorki filmowe 

5.  Wywiad z Panią Aleksandrą Kuźmińską - 

współorganizatorką wieczorków filmowych 

6.  Cykl ekologiczny wg Zuzi :) Co się dzieje ze 

śmieciami, gdy zostaną posegregowane i wrzucone  

do śmietnika ? 

7.  Dookoła świata- cykl artykułów poświęcony 

ciekawostkom o kontynentach – Afryka 

8. Podróże po Europie - cykl  artykułów 

poświęcony ciekawym miejscom Starego Kontynentu 

9. Cykl - „Wycieczka po Polsce – województwo 

małopolskie” 

10. Olga Tokarczuk 

11. Zawody przyszłościowe 

12. Zawód – pilot samolotu 

13. Pisownia u i ó 

14. Przygotowania do Świąt Bożego  

Narodzenia - przepis Jagody na szarlotkę 
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11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość.  

Jak do tego doszło? 
  
 Marszałek Józef Piłsudski 10 listopada, o godzinie 7:30 
przybył do  Warszawy pociągiem pospiesznym z Berlina. 
Właśnie w tym dniu rozbrajano Niemców, zaś 11 listopada 
Polacy przejęli budynek odwachu przy placu Saskim i Pałacu 
Namiestnikowskim.  
Nasz naród wyzwolił się po 123 latach niewoli. Odtąd Polska 
stała się niepodległa.  

 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Polski 
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A teraz pora na pora!   

(czyli w skrócie na żarty)  

                         https://in.pinterest.com 

- No córeczko, pokażmy jak nauczyłaś 

się nazw miesięcy. Sty…? 

- Czeń!   

- Lu…? 

- Ty!  

- Dobrze! Teraz ty sama. 

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, 

nik, pad, dzień. 

 
Michalina Śliwa, klasa 5a 
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Bieg niepodległości 
 

 

 

 
 
 

 

 
Bieg 
niepodległości to coroczna impreza, podczas której zawodnicy biegną 10 
km ulicami Warszawy, są ubrani w białe i czerwone koszulki tworzące 
wielką flagę Polski. 
W roku 2019 w biegu wzięła udział rekordowa liczba osób, aż 22 tys. 
Wszyscy biegacze startują dla ojczyzny, ale ci pierwsi także dla nagrody. 
Start jest podzielony na sektory od 1 do 6 względem czasu przebiegnięcia 
trasy. 
Pierwszy zawodnik, czyli Arkadiusz Gardzielewski ukończył wyścig w 29:29 
min, drugi, czyli Kamil Jastrzębski, w 29:41 min. 

 
 
 

 
 

 
        

sektor orientacyjny  czas 

sektor 1 poniżej 39:59min. 

sektor 2 40:00-44:59min. 

sektor 3 45:00-49:59min. 

sektor 4 50:00-54:59min. 

sektor 5 55:00-59:59min. 

sektor 6 powyżej 60:00min. 

Każdy zawodnik dostaje  
medal za ukończenie 
biegu. 
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Warszawskie Stare Miasto przed wybuchem wojny. 

Nowy gród powstał w miejscu, gdzie wysoka skarpa zbliżała się do Wisły, 

opodal szlaku handlowego wiodącego z Czerska do Gdańska. Przy wyborze 

miejsca na gród i miasto wzięto pod uwagę nie tylko przyszły rozwój osady, ale i 

względy bezpieczeństwa. Miasto zostało otoczone murami obronnymi od strony 

lądu. Na początku XIV wieku był to wał ziemny, który w końcu stulecia 

przekształcono w pierwszą linię murów obronnych. 

Centrum miasta stanowił obszerny czworoboczny Rynek. Z jego naroży 

wybiegały po 

dwie ulice 

prostopadłe 

do siebie i do 

boków rynku. 

Wokół rynku 

wydzielono 40 

działek 

budowlanych. 

Działki miały 

9m. szerokości 

i 35m. 

długości. Całe 

miasto liczyło 

zaledwie ok. 

10ha powierzchni.  

Na tym obszarze wyznaczono dwa place targowe /Rynek i Szeroki Dunaj/, 

12 ulic i ok.170 posesji. 

Ratusz wzniesiono na przełomie XIV i XV wieku na środku Rynku. Urzędowała tam 

Rada Miejska pełniąca najwyższą władzę w mieście  

Mieszkańcy zajmowali się handlem, rzemiosłem bądź rolnictwem.  

Kamieniczki mieszczańskie z początku były drewniane, później- po pożarach w XIV 

i XV wieku -zastępowano je murowanymi. Budynki były wąskie, jedno  i 

dwupiętrowe ze stromymi schodami i dwuspadowymi spadzistymi dachami. 
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bedeker.waw.pl 

Rynek do XV 

w. był 

miejscem 

targów i 

dorocznych 

jarmarków. 

Dniem 

targowym 

był czwartek. 

Jarmarki, 

odwiedzane 

tłumnie, 

odbywały się 

cztery razy w 

roku. Na placu rynkowym handlowano towarami rozłożonymi na ziemi, na 

straganach i kramach. 

 
 

Po wielkim pożarze w 1607 r. patrycjuszowskie kamienice zyskały barokowe 

elewacje z pięknymi portalami i barwnymi tynkami. Wówczas też niektóre z nich 

otrzymały charakterystyczne nadbudowy w postaci tzw. latarni,  dających światło 

wewnętrznym klatkom schodowym. 
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Parter przeznaczano na sklepy i warsztaty, a wyższe kondygnacje na 

mieszkania. Na wyższych kondygnacjach znajdowały się zazwyczaj również 

kuchnie. 

Do XVIII wieku Rynek Starego Miasta był miejscem eleganckim. Tu mieściły 

się najdroższe sklepy i tu mieszkali najbogatsi mieszczanie. W miarę gdy centrum 

miasta wyraźnie przesuwało się w stronę Krakowskiego Przedmieścia, Stare 

Miasto, a wraz z nim Rynek zaczęło ubożeć i tracić na znaczeniu.  
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W 1817 roku rozebrano Ratusz i rozszerzono targowisko. Około 1816 roku 

oświetlające Rynek latarnie olejowe zastąpiono gazowymi.  

 
whu.org.pl 

W 1855 roku na środku Rynku zbudowano wodotrysk 

z Syrenką, a po jego wschodniej i zachodniej stronie 

wykonano dwie studnie. Plac został jednocześnie 

wybrukowany i skanalizowany. 

W wieku XX rozpoczął się proces ratowania zabytków 

Starego Miasta, a przede wszystkim jego Rynku. 

Powstałe w 1906 roku Towarzystwo Opieki nad 

Zabytkami Przeszłości objęło opieką najstarszą  

dzielnicę Warszawy. 

W 1912 roku: 

- zlikwidowano targowisko 

- położono nowy bruk z granitowej kostki 

- przebudowano wodotrysk – posąg Syreny z 

mieczem i tarczą, ustawiono na postumencie z 

czerwonego piaskowca, ozdobionym 4 trytonami-wodotryskami, pośrodku 

ośmiobocznego basenu z tegoż piaskowca, ozdobionego słupami spiętymi 

łańcuchami. 

 

 

https://en.wikipedia.or

g 
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W 1916 roku poszczególnym stronom Rynku nadano imiona ludzi 

zasłużonych dla miasta. Strona północna otrzymała imię prezydenta Warszawy           

z czasów Sejmu Czteroletniego – Jana Dekerta, wschodnia – wybitnego działacza 

mieszczańskiego z tego okresu Franciszka Barssa, zachodnia -  wybitnego 

przedstawiciela polskiego Oświecenia – Hugo Kołłątaja, południowa – prezydenta 

Warszawy z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej – Ignacego Zakrzewskiego. 

W 1928 roku dla uczczenia 10 rocznicy odzyskania niepodległości 

kamienice rynkowe zostały odnowione i ozdobiono je polichromią. Usunięto 

wówczas fontannę i pomnik Syreny. Plac rynkowy stał się wówczas jednym                         

z reprezentacyjnych placów Warszawy. Odbywały się na nim przedstawienia                      

i koncerty. 

W 1936 roku w kamienicy Baryczków i sąsiedniej powstał oddział Muzeum 

Narodowego pod nazwą Muzeum Starej Warszawy. Gromadzono w nim pamiątki 

z przeszłości miasta. 

Przywracanie Rynkowi Starego Miasta dawnej świetności przerwała napaść 

hitlerowska na Polskę. 

Rynek Starego Miasta był świadkiem wielu doniosłych wydarzeń w historii 

Warszawy i Polski. Odbywały się na nim patriotyczne uroczystości, manifestacje            

i demonstracje polityczne. Był również placem egzekucyjnym, na którym karano 

przestępców i zdrajców. 

 

Maria Kozikowska 5D 

 

 

Bibliografia: 

Juliusz Pollack, Julian Żebrowski „ Historia kamieniczek na Rynku Starego Miasta w Warszawie” 

Karol Morawski, Wiesław Głębocki „ Bedeker Warszawski” 

Paweł Beręsewicz „ Warszawa. Spacery z Ciumkami” 

Andrzej Skalimowski „ Odbudowa Starego Miasta w Warszawie” 

Praca zbiorowa „Jesteśmy w Warszawie. Miasto dawne i nowe” 
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https://www.istockphoto.com/pl/wektor/klasyczne-kamera-filmowa-rysunek-gm481065529-36984440 

 

Ostatnio podczas wieczoru filmowego tematyka była poważna- 

przedstawiała zagadnienie śmierci. Film, który oglądaliśmy, to  

,, Gwiazd naszych wina”. 

Opowiada on o nastoletniej Hazel. Prowadzi ona normalne, 

spokojne życie, cierpi jednak na śmiertelną chorobę, która załamuje 

jej świat. Dziewczyna  nie ma przyjaciół, nie chodzi do szkoły. Wolny 

czas woli spędzać czytając książki. Izoluje się od znajomych, 

przyjaciół, nie chce dzielić się z nimi swoim bólem. Wkrótce jednak 

podczas jednego ze spotkań koła wsparcia Hazel poznaje Augustusa. 

Jest to chłopak w jej wieku, na początku unika kontaktu z nim. 

Później szybko  zmienia nastawienie, a 

chłopak staje się jej najlepszym przyjacielem. 

Jest on zabawny i czarujący. Potem zaczynają 

nawiązywać ze sobą większy kontakt, 

spotykać się. Dzięki niemu Hazel zaczyna 

postrzegać świat zupełnie inaczej.  Staje się on 

kolorowy, wesoły i przyjemny.  

Ten film pokazuje, że pomimo śmiertelnych chorób można 

zmienić życie na lepsze. Bardzo polecam ten film każdej młodej osobie 

oraz dorosłym.  

                   Lena Lipińska 5a 

ingliszkomon.blogspot.com/2013/07/?view=class

ic 
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Wywiad z Panią Aleksandrą Kuźmińską –  

współorganizatorką wieczorków filmowych. 

 

1.Od kiedy uczestniczy Pani w wieczorkach filmowych? 

Od samego początku. Pamiętam nawet jaki film oglądaliśmy… 

A był to film pt. „Cudowny chłopak” 

 

2.Czy uczestnictwo w nich sprawia Pani przyjemność? 

Tak i jestem zadowolona, że wieczorki zaczynają się cieszyć coraz większym 

zainteresowaniem  uczniów naszej szkoły. 

 

3.Czy tematyka przedstawianych filmów jest dla Pani interesująca? 

Jak najbardziej, poruszane są tematy ważne w życiu każdego młodego  

człowieka. Ja także mam szanse spojrzeć na „zagadnienie” z innej perspektywy. 

 

4.Czy wiek uczestników jest odpowiedni do omawianych tematów? 

Tak, tematy są dobierane dla uczniów w wieku 11-15 lat. 

Staramy się, aby były to tematy, które dotyczą młodych ludzi, takich jak Wy. 

Nawet pod koniec roku szkolnego 2018-2019 uczniowie sami proponowali 

tematykę filmów;) 

 

5.Czy uczestnicy są zainteresowani filmami? 

Myślę, że tak. Uczniowie chętnie pojawiają się na wieczorkach filmowych, 

pomimo tego, że często mają lekcje do późnych godzin…  

…a przecież trzeba się przygotować na następny dzień do szkoły;) 
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6.Czy chętnie biorą udział w dyskusjach? 

Owszem, zawsze po obejrzeniu dokumentu oraz filmu jest rozmowa, 

dzieci chętnie dzielą się swoimi refleksjami na ten temat z p. Wachowskim- 

pomysłodawcą i prowadzącym wieczorki filmowe  

 

7.Czy ma Pani jakiś film, który mógłby zostać przedstawiony na jednym z 

wieczorków? 

Hmm… „Szkoła uczuć” – film jest opowieścią o dojrzałej miłości, która jest 

udziałem dwójki niedojrzałych, bo nastoletnich bohaterów. Przypomina ona 

każdemu o tym, co w życiu jest najważniejsze: bezwarunkowa miłość, nadzieja i 

wiara. Są to wartości znane ludziom od tysięcy lat, o których należy mówić nie 

tylko młodym ludziom, przeżywającym swe pierwsze miłości, ale przypominać 

wszystkim, w ciągu całego ich życia.  ;) 

 

Lena Lipińska 5a 
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Cykl ekologiczny wg Zuzi :) 
Co się dzieje ze śmieciami,  

gdy zostaną posegregowane i wrzucone do śmietnika ?  

 

 Wszystkie śmieci są wrzucane do śmieciarki.  

 

 Np. plastikowa butelka najpierw trafia 

do kontenera, przechodzi cykl recyklingowy i 

może zostać wykorzystana powtórnie jako 

plastik bądź… materiał poliestrowy, z którego 

powstaną ubranka.  

 

 

 

 

 Jeśli chodzi o bioodpady, to ich przyszłość wygląda trochę 

inaczej. Np. liście  zazwyczaj są kompostowane obok domu, ale 

jeżeli nie mamy takiej możliwości, przyjeżdżają po nie 

ciężarówki, które są przystosowane do takiego rodzaju 

odpadów. 

 

 

 Następny krok zaczyna się wtedy, gdy 

samochód ciężarowy dojedzie do specjalnej 

fabryki, w której pracownicy je kompostują.  

 

 Szkło od razu, gdy przyjedzie 

po nie śmieciarka, zostaje  

przekazywane do huty. 

 

 Gdy te odpady zostaną już przywiezione na 

miejsce, są przetapiane. 

 Innym przypadkiem jest metal, który trafia na 

specjalną taśmę, gdzie jest  sortowany według 

materiału bądź barwy.  

 Ostatni krok to zebranie odpadków w takich 

grupach, jakich zostały rozłożone. Są sprzedawane w 

centrum recyklingu. 

Zuzanna Mrozik, klasa 5a 

http://www.reportingforhire.co

m 

 
https://jaktodaleko.pl/jak-

transportowac-wode-w-czasie-podrozy/ 

https://www.decathlon.pl 

https://wallbeing.com/18-plakaty?p=3 
https://lh3.googleusercontent.com/L2TqnKb90WZMHhePjvihtNGXz6llY

vDLXdnX7zyOZPafyrGTRtamfCnGUkD3vrkrVPdjy2s=s152 

https://pl.pngtree.com/so/szk%C5%82o-rysunek 

http://www.peakpx.com/498473/stainless-steel-screw-lot 
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Afryka- drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi.  

Zajmuje 30,37 mln km², czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej 

świata.   
1. Góra Stołowa -  jest najbardziej znaną atrakcją turystyczną Kapsztadu w Republice 

Południowej Afryki. Ma wysokość 1086 m. i jest płaska jak stół. Gdy chmury są bardzo 
nisko, wyglądają jakby na niej leżały, niczym obrus na stole. 

2. Park Narodowy Serengeti - położony jest w Tanzanii, można tu przeżyć jedną                                

z najciekawszych przygód w życiu. Sawanna, która rozciąga się aż po horyzont, brak 
oznak cywilizacji, brak zasięgu telefonów komórkowych. Nocleg w namiotach z myślą, 
że wszędzie dookoła czai się dzika zwierzyna. W Serengeti można poczuć, co znaczy 
"dzika Afryka".  

Park słynie z migrujących sezonowo stad antylop, zebr, gazeli i bawołów. Poza 
tym żyją tam żyrafy, słonie, nosorożce oraz wiele drapieżników.  

 

 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontynent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
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3. Wodospady Wiktorii - leżą nad rzeką Zambezi i tworzą naturalną granicę między 

Zimbabwe i Zambią. Uważane są za jeden z naturalnych cudów świata. Mgła unosząca 

się nad wodospadami wygląda jak chmury, wśród których pojawiają się tęcze i to nawet 

nocą przy świetle księżyca. Powstaje ona w wyniku wzbijanych w powietrze kropel 

wody. Wysokość spadku wody Wodospadów Wiktorii wynosi 108 m., a szerokość 1,7 

km. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kilimandżaro  - to najwyższy szczyt Afryki. Położony jest w Tanzanii. Jego wysokość to 

5895 m n.p.m. Ma rozbudowany układ pięter roślinnych - od podnóża: stepy, rzadkie 
suche lasy, wiecznie zielone lasy górskie, roślinność krzewiasta, łąki górskie i na samym 
szczycie wieczne śniegi. 
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5. Pustynia Sahara – jest największą gorącą pustynią na świecie, leży na terytorium aż 

11 państw. Można tam znaleźć piaszczyste wydmy, zielone oazy , wulkany. Ma 

najtrudniejszy klimat i jest najbardziej niedostępnym regionem na świecie. 

 

 
6. Marrakesz - miasto położone na skrzyżowaniu saharyjskich szlaków przemierzanych 

niegdyś przez karawany. To liczące ponad milion mieszkańców, najbardziej kolorowe 

i żywiołowe miasto Maroka. Słynie z tętniącego życiem placu Dżamaa al-Fina – spotkać 

tu można miejscowych muzyków grających na bębnach, zaklinaczy węży, połykaczy 

ognia, wróżbitów, samozwańczych uzdrawiaczy, fakirów, rozkrzyczanych handlarzy.  
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7. Kraj Dogonów  - obszar położony w środkowym Mali, w regionie Mopti, zamieszkany 

przez plemię Dogonów. Słynie z tradycyjnych wiosek z chatami z gliny, krytymi 

strzechą. Usytuowane na piaskowym klifie. Kraj Dogonów wpisany jest na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 

 
8. Piramidy w Gizie  - piramidy w Gizie to jeden z siedmiu cudów świata. Kompleks 

składa się z trzech piramid. Największy jest pomnik nagrobny faraona Cheopsa, 

którego piramida ma aż 147 metrów wysokości. 

 

 
 

9. Wielki Rów Wschodni - największa rozpadlina geologiczna świata. Porośnięta sawannami, 

pocięta grzbietami wulkanów, z błyszczącymi taflami licznych jezior. Żyją tam niezliczone 

gatunki ptaków m.in. różowe flamingi, żurawie, czaple, żyją także hipopotamy, krokodyle               

i wiele innych zwierząt. 
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10. Madagaskar - Aleja Baobabów  - jej niezwykłość polega na tym, że baobaby bardzo 

rzadko rosną blisko siebie - należą raczej do drzew „samotników”. Tutaj jednak rosną 

rzędami wzdłuż drogi. 

 

 
 

Wykorzystane zdjęcia: 

- www.national-geographic.pl 

- www.turystyka-wp.pl 

 

 

 

Przygotowała: Maja Mróz 

Klasa 5a 
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W Europie warto obejrzeć wiele miejsc. Wybierzemy się 

tam. Oto przestawiam kilka najciekawszych miejsc południa: 

 
Mediolan, Włochy 

Słynna stolica mody zagościła  

w tym roku na liście Najlepszych 

kierunków 2019. Nie ma się co 

dziwić, od lat Mediolan cieszy się 

ogromnym powodzeniem wśród 

turystów. Przepiękna katedra 

Duomo, opera La Scala, Castello 

Sforzesco oraz Galleria Vittorio 

Emanuele II to konieczne punkty 

do zobaczenia w Mediolanie.  

 

Kotor, Czarnogóra 

Czarnogóra to wciąż rzadko 

wybierany kierunek podróży. Wystarczy 

jednak kilka spojrzeń na zdjęcia 

krajobrazów i na pewno zapragniecie 

znaleźć się w tym kraju. Na 9 miejscu w 

rankingu znalazł się Kotor, miasto 

położone u wybrzeży Adriatyku, 

otoczone aż 3 masywami górskimi - 

Lovćen, Vrmac i Dobrota. Istna perełka 

dla miłośników górskich krajobrazów.  

 

 

 

 

 

 

https://www.tourhq.com/tickets/tickets-for-the-duomo-di-milano-amp-duomo-

museum 

https://www.anitur.com/somestre-balkan--turlari 

https://www.saberespractico.com/estudi

os/paises-y-poblacion/pais-mas-poblado-

de-europa/ 
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Nowy Sad, Serbia 

Nowy Sad jest położony nad Dunajem 

w północnej Serbii. Najważniejsza 

atrakcja turystyczna Nowego Sadu jest 

twierdza Petrovaradin oraz zabytkowa 

dzielnica miasta Stari Grad. Bliskie 

położenie w stosunku z Belgradem sprawia, 

że miasto jest coraz bardziej chętnie 

odwiedzane przez turystów.  

 

Plovdiv, Bułgaria 

Po Kotor i Nowym Sadzie, Plovdiv jest 

kolejnym zaskoczeniem rankingu European 

Best Destination 2019. Plovdiv jest 

położony w środkowej Bułgarii i jest 

największym ośrodkiem turystycznym 

regionu Trackiego. Leży przy głównej trasie 

z Europy do Azji co wiąże się z obsługą 

dużego ruchu tranzytowego.  
 

 

Ateny, Grecja 

Wysokie, drugie miejsce w tym 

roku przypadło stolicy Grecji. 

Ateny to miejsce niezwykłe i pełnie 

historii czekającej na każdym 

kroku. Akropol czy Stadion 

Olimpijski, Partenon, Narodowe 

Muzeum Archeologiczne oraz teatr 

Dionizosa to tylko kilka atrakcji z 

bogatej listy listy niezapomnianych 

miejsc. Dodajcie do tego 

przepyszną kuchnie i mamy idealne 

miejsce na kilkudniowy wypad.                   

 

 

 

 

https://www.imgsigningday.com/athletes/katarin

a_kozarov/ 

https://www.123rf.com/photo_40879076_roman-

theatre-of-philippopolis-in-plovdiv-bulgaria.html 

https://www.istockphoto.com/pt/fotos/monte-

licabeto?sort=best&mediatype=photography&phr

ase=monte%20licabeto 

 

 Paulina Kunicka, kl. Va 
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Województwo małopolskie 

 

Herb regionu  
Wygląda jak herb Polski,  

czyli biały orzeł z koroną  

na czerwonym tle. 
   

Jest tam wiele ciekawych atrakcji,  

np. dwie z nich, które są popularne dla dzieci i dorosłych: 

 

Energylandia 

Położona w Zatorze,  

została założona 14 lipca 2014 roku. 

 W parku rodzinnym jest  osiemdziesiąt atrakcji,  

a w 2016 roku została wprowadzona nowa atrakcja: park wodny,  

https://wycieczkownia.pl/galleries/energylandia/energylandia7/ 

https://bip.malopolska.pl 
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Energylandia Water Park. 

 

  Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta 

Giewont 

Masyw górski w Tatrach Zachodnich.  

Wysokość góry wynosi 1894 m n.p.m., długość 2,7 km.  

Jest stromy i trudno dostępny, zbocza południowe są łagodniejsze. 

 

 Województwo małopolskie zajmuje 15 182 km2. 

 Mieszka tam 3,4 mln ludzi. 

 Graniczy ze: Słowacją i województwami: podkarpackim, śląskim, 

świętokrzyskim. 
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Olga Tokarczuk 
Olga Tokarczuk urodziła się w Sulechowie oraz wychowała w Kelnicy, a potem 

przeniosła do Kietrza. W tym mieście ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 

Kamila Norwida. 

Podczas studiów opiekowała się osobami chorymi psychicznie. Na jej twórczość wpływ 

miały prace Carla Junga. Po zakończeniu nauki zaczęła pracować jako 

psychoterapeutka w Wałbrzychu. 

Organizowała festiwal opowiadania, podczas którego autorzy książek opowiadali o 

swoich dziełach. 

Książki Olgi Tokarczuk 
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Nagrody: 
 

 Nagroda literacka ,,Nike’’ 

 Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 

 Nagroda Fundacji im. Kościelskich 

 Paszport ,,Polityki’’ 

 Nagroda literacka im. Władysława Reymonta 

 Literacka Nagroda Nobla 

 

Odznaczenia i honory: 
 

  Tytuł honorowej obywatelki Nowej Rudy 

  Srebrny medal ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis’’ 

  Tytuł ,, Zasłużona dla miasta Wałbrzycha’’ 

  Odznaka honorowa złota Zasłużony dla województwa dolnośląskiego 

  Odznaka honorowa powiatu Kłodzkiego 

  Tytuł honorowej obywatelki Wrocławia 
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Każdy uczeń zastanawia się, kim być w przyszłości. 

Być może nasz cykl zawodów „przyszłościowych” 

pomoże Wam w odpowiedzi  na nurtujące pytania :) 

II) Biotechnolog 

 

Są do tego potrzebne wyższe studia. Wykorzystuje się tam 

swoją wiedzę z biologii, chemii, elementów medycyny i 

technologii. Praca biotechnologa to głównie przebywanie w 

laboratorium, badanie wyników, przeprowadzanie doświadczeń, 

spisywanie ich. 

Zarobki to przeważnie około 3000 zł miesięcznie. 

 

 

 

https://www.bfw-berlin-

brandenburg.de/bildungsgutscheine

/ 

https://www.inovo.co.za 
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III)  Logistyk 

 

 

 

Aby zostać logistykiem trzeba przejść specjalne studia w 

kierunku: logistyka i transport. Osoba ta zajmuje się przepływem 

towarów między różnymi firmami.  

Zarobki to przeważnie  około 6000 zł miesięcznie. 

 

Julia Jaworska 5a 

Zawód - pilot samolotu 
Zawód pilota jest zaliczany do 

bardzo trudnych, ciężkich                                             

i wymagających. Niełatwo jest 

zostać kapitanem, trzeba dobrze 

znać język angielski oraz być 

niezłym z matematyki i fizyki 

(przedmiotów ścisłych), a także 

być sprawnym fizycznie. Praca ta 

ma wiele minusów (takich jak 

ryzyko katastrofy, obowiązek pozostania 

w pracy aż do momentu lądowania), lecz z drugiej strony jeszcze więcej plusów.  

Dużo pilotów jest zadowolonych ze swojej pracy.  Na wysokości przelotowej  

(wysokość, na której przez większość czasu samolot lata- około 11 kilometrów 

nad ziemią) można podziwiać piękny widok. Jest również bardzo dobrze płatną 

profesją. Dla rodziny pilota są darmowe bilety linii lotniczej, w której pracuje. Jest  

ogrom zalet tej pracy. Wiele dzieci chce zostać pilotami. 

https://www.abckariera.pl/jak-zostac-pilotem/ 

https://www.picfair.com/pics/01202678-confident-supervisor-with-book-at-warehouse 
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CIEKAWOSTKA 

Stalowy ptak utrzymuję się dzięki sile nośnej, którą wytwarzają 

różnice ciśnień pod i nad skrzydłem.  Mają one bardziej wypukły kształt 

na górze, niż na dole. Ze względu na różnicę wysklepienia, powietrze 

pokonuje dłuższą drogę ponad nim, niż pod. Cząsteczki powietrza, 

które rozdzielają się na krawędzi natarcia skrzydła, muszą się połączyć 

na krawędzi spływu. W związku z tym, prędkość opływu na górnej 

części skrzydła jest większa niż na dolnej, co powoduje powstanie tak 

zwanego podciśnienia nad skrzydłem i nadciśnienia pod nim. 

 

 

Opracował: Sebastian Podhorodecki  5a 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edupedia.pl/words/index/show/533273_slownik_fizyczny-sia_nona_dynamiczna.html 

 



Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                                           Numer 3  
  listopad 2019r. 
 

    

 

U 
U piszemy w rzeczownikach 

zakończonych na: 

Przykłady: 

U piszemy w czasownikach  

kończących się na: 

Przykłady: 
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U piszemy na początku większości 

wyrazów [inaczej piszemy: ósmy, 

ówczesny, ów, ówdzie] i na ich końcu. 

Przykłady: 

ubranie, uśmiech, słońcu, teatru, 

 

U piszemu w wyrazach, w których nie 

ma uzasadnienia pisownia ó. 

Przykłady: 

 

 

 

 

 

https://areademulher.r7.com/dicas-truques/como-escolher-melancia-aprenda-3-formas-infaliveis/ 
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Ó 
Ó piszemy gdy wymienia się  

na o,e lub a 

Przykłady: 

W zakończeniach: - ów - ówka - ówna 

Przykłady: 

https://www.fatsha

ckvintage.com.au 
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W niektórych wyrazach, mimo że  

nie wymienia się na o,e lub a  

[zazwyczaj ze względów  

historycznych]. 

Przykłady: 
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             https://www.ciasta.net/szarlotka.php 

Jagoda Derwińska, klasa 5 

 


