
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5                        

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU 

 
 
4/20/21 

CZASOPISMO DLA KLAS IV - VIII 
 

W numerze: 
 

Z życia szkoły,  100 rzeczy do zrobienia w wakacje, Ksiazko 
INFO,  Cudze chwalicie …, 8 zasad bezpiecznych wakacji,  
10 ciekawostek o patyczakach, Humorek, mmm…pychota. 

 

 

CZERWIEC 2021  r. 
Zespół redakcyjny:  uczniowie VII d               

oraz Aneta Żarska, Anna Myk  i Aleksandra Pietrzak 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII do współpracy  

z redakcją gazetki i wspólnego redagowania kolejnych numerów. 

 



    

 

 

 

 

 

 

Roztańczona sp5 – taneczny challenge 

„Jerusalema” 

 

 

 

 

 

Cały świat tańczy do południowoafrykańskiej piosenki 

„Jerusalema”, więc w tym ogólnoświatowym challengu nie mogło 

zabraknąć również naszej Szkoły. Do tego przedsięwzięcia 

przygotowywaliśmy się w swoich domach, klasach, z 

wychowawcami, by na koniec, pod czujnym okiem pani Małgosi 

Mularczyk, połączyć wszystko w doskonałą całość. To pani 

Małgosia zaraziła nas swoim fantastycznym tanecznym 

entuzjazmem i zachęciła do wspólnego tańca. Cały film powstał 

dzięki pani Magdzie Stępień, która potrafi okiełznać latający 

sprzęt audiowizualny, nie zawsze współpracujący z operatorem 

Jak wyszło? 

  

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmiku i do zatańczenia razem z nami, 

bo taniec wyzwala to, co w ludziach najlepsze: optymizm, 

szczęście i ogromną radość.  

https://www.youtube.com/watch?v=pJYkgHF9KBs&t=381s 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

                         Lekcje odwrócone 

 
 

 

 

Na początku czerwca lekcje w naszej szkole wyglądały trochę 

inaczej. Nauczyciele zamienili się miejscami z uczniami. Po wielu 

miesiącach nauki zdalnej była to ciekawa odmiana. Dokładnie od 31 

maja do 9 czerwca 2021 roku Parlament Uczniowski działający w 

„Piąteczce” zorganizował i przeprowadził projekt pod nazwą „ 

Lekcje odwrócone inaczej”. Uczniowie przygotowywali lekcje w 

formie prezentacji, wykładów na wybrany przez siebie bądź 

nauczyciela temat i prowadzili lekcję zastępując nauczyciela we 

wszystkich czynnościach. Okazało się, że mamy bardzo zdolną 

młodzież, interesującą się wieloma dziedzinami, nie tylko grami 

komputerowymi jak można by przypuszczać. 

Wielu uczniów posiada talent pedagogiczny i predyspozycje do 

wykonywania zawodu nauczyciela. 

Przy okazji zamiany ról, wielu uczniów stwierdziło również, że 

praca „belfra” do łatwych nie należy.Korzyści z realizacji 

projektu były obopólne. Skorzystali sami nauczyciele, którzy 

mogli zaobserwować przysłowiowe „biurko” z drugiej strony- 

strony ucznia i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Uczniowie 

mogli zaistnieć i pochwalić się swoją wiedzą z zakresu własnych 

zainteresowań. 

Serdecznie dziękujemy zaangażowanym nauczycielom i uczniom za 

włączenie się w realizację projektu. 

  
 

 

 

 

 

KRĘCIMY DLA KOŁOBRZEGU 

KRĘCIMY DLA PIĄTECZKI 
 

Jak ściągnąć aplikację ? 

Pobierz aplikację “Aktywne Miasta” z właściwego dla siebie 

sklepu: 

dla systemu Android:  https://tiny.pl/rsvn3 

dla systemu IOS:    https://tiny.pl/rsvkx 

 Z menu wybierz “Rywalizację” następnie w zakładce “Ogólne” – 

“Rowerowa Stolica Polski”. 



    

 Aby dołączyć do rywalizacji z listy rozwijanej wybierz 

“Kołobrzeg”. 

 W kolejnym kroku wybierz swoja szkołę. 

REGULAMIN: https://tiny.pl/rz236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tiny.pl/rz236


    

KSIĄŻKA info 

 

KŁAMSTWO MINIONEGO LATA,Sue Wallman 
 

Czas zmierzyć się z prawdą. 

Zeszłego lata siostra Skye zginęła w 

tragicznym wypadku. Skye nie może 

sobie z tym poradzić. Zamyka się w 

sobie i szuka ucieczki od 

rzeczywistości. Rodzice postanawiają 

wysłać ją na obóz dla młodzieży po 

traumatycznych przejściach. 

Tam wszystko idzie w dobrym 

kierunku… aż pewnego dnia Skye 

zaczyna otrzymywać wiadomości od 

zmarłej siostry. Teraz już wie, że 

nadszedł czas, by zmierzyć się z 

przeszłością. Ale 

niebezpieczeństwo czai się tuż 

obok niej.  

 

 

Twój Simon BECKY ALBERTALLI 
Twój Simon podbił serca czytelników na całym świecie, został 

obsypany nagrodami i przyniósł Becky Albertalli międzynarodową 

sławę, a niebawem na ekranach polskich kin zagości ekranizacja 

książki z udziałem najgorętszych młodych nazwisk Hollywood. 

Każdy zasługuje na wielką miłość, prawda? Jednak historia 17-

letniego Simona Spiera jest nieco skomplikowana. Simon jest 

fanem Harry'ego Pottera, nałogowym pożeraczem oreo, 

miłośnikiem muzyki alternatywnej oraz gejem. Nie ujawnił tego 

jeszcze nikomu ze swego otoczenia. Ukrywający swoją orientację 

seksualną szesnastoletni Simon Spier uważa, że miejsce 

dramatów jest na scenie teatralnej. Jednak kiedy napisana przez 

niego wiadomość mailowa wpada w niepowołane ręce, pojawia się 

ryzyko, że jego wielki sekret ujrzy światło dzienne. A co gorsza, 

w niebezpieczeństwie znajdzie się także Blue, chłopak, z którym 

Simon wymienia maile. W grupie przyjaciół Simona pojawiają się 

coraz częstsze spięcia, korespondencja z Blue z każdym dniem 

robi się coraz gorętsza, a 

spokojne dotąd życie zaczyna się 

dziwnie komplikować. Niechętny 

wszelkim zmianom Simon musi 

znaleźć sposób na wyjście ze 

swojego bezpiecznego kokonu, 

zanim zostanie z niego brutalnie 

wypchnięty i to tak, żeby nie 

zrazić do siebie przyjaciół, 

uniknąć kompromitacji i nie 

zepsuć tego, co rodzi się między 

nim a najcudowniejszym i 

najbardziej tajemniczym 

chłopakiem, jakiego dotąd 

spotkał. Jeżeli lubicie niebanalne, 

zabawne i lekkie historie z 

mądrym przekazem, jeżeli nie 

boicie się kontrowersyjnych tematów i doceniacie wartościową 

literaturę, jeżeli kochacie uroczych, absolutnie niepowtarzalnych 



    

bohaterów literackich koniecznie musicie poznać Simona Spiera i 

jego historię. Historię, której przekaz jest prosty - Każdy 

zasługuje na własną historię miłosną. Albertalli przedstawia 

zdumiewająco trójwymiarowy, niebanalny świat Simona, w którym 

aż roi się od niezapomnianych postaci. Warto się delektować 

lekturą, ponieważ tylko raz można ją przeczytać po raz pierwszy. 

Zasługuje na podobną popularność jak Gwiazd naszych wina. 

 

Ciotka Zgryzotka (Jeżycjada), 

Małgorzata Musierowicz 
 

„Ciotka Zgryzotka” to książka, która zachwyci i rozczuli przede 

wszystkim fanów serii, wyczekujących, aby dowiedzieć się, co 

nowego słychać u rodziny 

Borejków. Kim jest tytułowa 

Ciotka Zgryzotka? Czy skład 

rodziny Borejków zmienił się od 

ostatniej wizyty? U Borejków 

trwają właśnie przygotowania 

do ślubu Doroty i Józefa, a 

Agnieszka i jej mąż oczekują 

narodzin dziecka. Nastoletnia 

Nora jest skonfliktowana ze 

swoim tatą, a to jeszcze nie 

koniec wszystkich zgryzot i 

przeciwności losu, z jakimi 

zetkniemy się w najnowszej 

części „Jeżycjady”. 

 

 

Żółwie aż do końca, John Green 
Szesnastoletnia Aza Holmes nie zamierzała uczestniczyć w 

poszukiwaniu zaginionego miliardera Russella Picketta. Ma 

przecież wystarczająco dużo własnych zmartwień i lęków. Ale gdy 

stawką okazuje się sto tysięcy dolarów nagrody i wieloletnia 

przyjaźń z Daisy, Aza postanawia się zaangażować w coś poza 

szkołą i walką z dręczącymi myślami. Musi zdobyć się na odwagę i 

odświeżyć znajomość z synem miliardera Davisem, a przede 

wszystkim pokonać przepaść, która oddziela ją od innych ludzi. To 

dla niej nie tylko niezwykła przygoda, ale też największe życiowe 

wyzwanie. Najbardziej oczekiwana i najbardziej osobista książka 

Johna Greena. 

Przejmująca, ale i 

dodająca otuchy 

historia nastolatki 

zmagającej się z 

chorobą psychiczną. 

Powieść o rodzinie, 

przyjaźni, miłości i 

pokonywaniu 

przeciwności losu.Nr 1 

na amerykańskich i 

światowych listach 

bestsellerów, m.in. 

„New York Timesa“, 

„Wall Street 

Journal“ i „USA 

Today“ 

 



    

 

Niebawem zakończenie roku szkolnego, a po nim wesoło 

przywitamy upragnione wakacje. Co za tym idzie? Czas wybrać 

miejsce na wyjazd. Dużo osób zachwyca się wspaniałymi 

wycieczkami do Meksyku, Egiptu czy Grecji, a nie są świadomi jaki 

piękne miejsca mamy w Polsce. Przedstawimy wam świetne 

miejsca na spędzenie wakacji w Polsce, nie wydając przy tym 

całych swoich  oszczędności ! Miejsca w których można 

 odpoczywać i spędzać czas nie nudząc się.
 

Warmia i Mazury to region uwielbiany przez turystów, 

który zachwyca pięknymi jeziorami i dziewiczymi terenami.  W 

tym rejonie znajduje się aż ok. 300 jezior i jest to idealne 

miejsce dla miłośników żeglowania, kajaków, nart wodnych, 

windsurfingu, czy innych sportów wodnych. Dodatkowo większość 

z wód zaliczana jest 

do bardzo wysokiej 

klasy czystości. 

Kraina Wielkich 

Jezior Mazurskich 

zachęca również 

wieloma miejscami 

z bogatą historią. 

Znajdziecie tu 

zarówno ciche i 

spokojne miejsca, jak i głośniejsze, imprezowe zakątki idealne na 

całonocną zabawę. 
 

Tatry to 

najwyższe pasmo 

górskie w Polsce 

położone na 

południowym 

krańcu Polski na 

granicy ze 

Słowacją. Jednak 

Tatry Polskie to 

tylko nieduży 

fragment tego 

łańcucha górskiego, jego większa część leży po stronie słowackiej. 

Najwyższy szczyt po polskiej stronie to Rysy liczące sobie 2 499 

m n.p.m. wysokości. Turyści spacerują dolinami, z których 

najpopularniejsze to Dolina Kościeliska, Chochołowska czy Pięciu 

Stawów Polskich. Na bardziej zaprawionych w wędrówkach 

czekają szczyty górskie, te niższe w Tatrach Zachodnich a te 

najwyższe w Tatrach Wysokich. Najpopularniejsze szczyty to 

Kasprowy Wierch, Giewont, wspomniane wcześniej Rysy i grupa 

szczytów zwana Czerwonymi Wierchami. 

Bieszczady to malownicze pasmo górskie położone na styku 

trzech granic - Polski, Ukrainy i Słowacji. Pasmo jest częścią 



    

Karpat Wschodnich, których ciągną się aż od Rumunii. W 

granicach Polski leży część Bieszczad Zachodnich z najwyższym 

szczytem Tarnicą. Najbardziej charakterystyczne dla tego 

pasma są ciągnące kilometrami połoniny, z których najbardziej 

znane to Wetlińska i Caryńska. Przed wojnami światowymi obszar 

był zamieszkały przez różne etnicznie grupy ludności. Żyli tutaj 

Łemkowie, Bojkowie, Żydzi i Polacy. W czasie powojennych 

czystek, większość wsi w Bieszczadach została wyludniona. 

Dopiero w latach 60-tych w Bieszczady ponownie zaczęli napływać 

osadnicy. Obecnie Bieszczady to popularny region 

turystyczny.https://www.polskie-gory.pl/atrakcje-w-tatrach.php 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    

10 

Interesujących                 

Ciekawostek o 

Patyczakach 

1. Patyczaki to rodzaj owadów, które możemy spotkać w 

naturze, lub w sklepie zoologicznym. Możliwe jest 

bowiem hodowanie patyczaka w domu. 

2. Patyczak swoją nazwę zawdzięcza wyglądowi. 

Przypomina bowiem patyk lub gałązkę. Mogą występować 

w ciemnobrązowym lub ciemnozielonym kolorze. Mogą 

mieć nawet do 30 centymetrów długości albo przeciwnie 

– do 1,5 centymetra. 

3. Wygląd patyczaków jest to kamuflaż chroniący przed 

drapieżnikami. Żyją bowiem wśród drzew i ich gałęzi, 

gdzie wtapiają się w tło i mało kto potrafi je zauważyć. 

Zwłaszcza, że wiele z nich potrafi nawet naśladować 

ruch gałązki wywołany wiatrem. 

4. Patyczaki to owady roślinożerne. Mogą żywić się liśćmi 

paproci, eukaliptusa, czy sałaty – wszystko zależy od 

szczególnego gatunku. Wodę również uzyskują z liści 

lub z rosy, która się na nich skrapla. W niewoli więc 

często rozpyla się mgiełkę wody na liście, które są 

przeznaczone na ich pokarm. 

5. Patyczaki trzyma się w domach jako zwierzęta domowe. 

Są mało wymagające jeśli chodzi o pokarm – wystarczy 

dokładać im świeże liście. Najwięcej kłopotu może 

sprawić odpowiednie terrarium – musi być szklane i 

wysokie, gdyż owady te lubią się wspinać. 

6. Większość patyczaków nie może w żaden sposób zranić 

człowieka. Nie posiadają bowiem żądeł, trucizny ani 

szczypiec. Tylko niektóre gatunki mają szczypce, 

którymi mogą uszczypnąć człowieka. Może to wywołać 

ból i lekkie krwawienie, ale nic ponadto. 

7. Patyczaki średnio żyją rok. Choć w niewoli dożyją 

dłużej, dzięki stałej opiece, dobrym warunkom i braku 

zagrożeń ze strony drapieżników. 

8. Jak u większości owadów, aktywność patyczaków jest 

zależna od poziomu nasłonecznienia i ciepła. Najlepsza 

jest dla nich temperatura około 23- 26 stopni Celsjusza. 

Wyższa może spowodować nawet poparzenie u owada. 

Niższa natomiast apatię i letarg. 

9. Jeśli chce się hodować patyczaki w domu lepiej nie 

kupować od razu kilka, a jednego. W zbyt małym 

terrarium mogą mieć za mało miejsca i zacząć walczyć 

ze sobą. Patyczaki są bowiem owadami niezwykle 

terytorialnymi. 

10. Niektóre gatunki patyczaków są jaskrawo ubarwione. 

 

 

 

 



    

 

   

 

 

 Na zakończenie roku szkolnego 

dyrektor zwraca się do uczniów: 

- Życzę Wam przyjemnych wakacji, 

zdrowia i 

żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi. 

-Nawzajem - odpowiada młodzież. 

 Mama pyta się swego synka: 

- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, 

a ja o niczym nie wiem. 

 

 Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? - Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? - Nie zdążyła... 

 Koniec roku szkolnego. Syn piłkarza wraca do domu w dniu 

rozdania świadectw i mówi: - Tato, dobra wiadomość! Szkoła 

przedłużyła mój kontrakt z drugą klasą na następny rok. 

 Spotykają się dwaj koledzy. 

- I co u ciebie ? - Ojciec zlał mnie dwa razy. 

- Dlaczego dwa razy ? – 

Pierwszy raz jak mu pokazałem świadectwo, 

a drugi raz jak się zorientował, że to jego stare 

świadectwo. 

 Tuż przed końcem roku Jasiu podchodzi do nauczycielki i 

mówi: 



    

- Nie chcę nikogo straszyć, ale tato powiedział, że jeśli na 

moim świadectwie pojawi się jedynka, to ktoś dostanie w 

skórę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trójkolorowe smoothie 

 
 

 

 

 

 

Nawet zwykły owocowy koktajl można podać w nietypowy, 

oryginalny sposób. Do jego przygotowania możecie wykorzystać 

dowolne owoce, ja zdecydowałam się na maliny, banany i kiwi – im 

bardziej kontrastowe kolory wybierzecie, tym ładniej całość 

będzie wyglądać w szklankach. 

Przed przygotowaniem owoców warto włożyć do zamrażarki 

szklanki, w których chcecie podać koktajl. Banany kroimy na 

cieniutkie plasterki i wycinamy z nich dowolne kształty foremką 

do ciastek. Gotowe kształty z bananów przyklejamy do 

wewnętrznych ścianek szklanki i wkładamy do zamrażarki. 

W osobnych naczyniach miksujemy maliny z bananami i kiwi z 

bananami. Do szklanek nakładamy łyżką pierwszą warstwę musu, 

warstwę gęstego jogurtu naturalnego i drugą warstwę owoców. 

Jeśli chcemy, żeby linie były idealnie równe, każdą z warstw 

musimy lekko zmrozić w zamrażarce. 

Smacznego! 
https://ciastkozercy.pl/letnie-przekaski-trojkolorowe-smoothie/ 

https://ciastkozercy.pl/letnie-przekaski-trojkolorowe-smoothie/

