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CZASOPISMO DLA KLAS IV - VIII
W numerze:

Zespół redakcyjny: uczniowie VIII d
oraz Aneta Żarska, Aleksandra Pietrzak, Magdalena Kik

Z życia szkoły,
Ptaki zwiastujace wiosne , Kwiaty zwiastujace wiosne,
Popularne przyslowia polskie,
Dzien Kobiet, Dzien Mezczyzn, Dzien liczby Pi, Nadchodzi
wiosna – czas na zmiany, Modowy konkurs wiosenny, Kacik
humorystyczny. Mmm…pychota, krzyzowka – wiosenne ptaki

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII do współpracy
z redakcją gazetki i wspólnego redagowania kolejnych numerów.

LUTY 2022r.

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta

Uczniowie SP5 wiedzą, jak udzielić pierwszej pomocy
Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy
z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy.
W ramach lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa
ósmoklasiści wzięli udział w zajęciach praktycznych
udzielenia pomocy.
Nasi uczniowie, już niedługo absolwenci odbyli bardzo
ważną lekcję, podczas której spisali się na medal.
Jesteśmy pewni, że zdobyte umiejętności zapamiętają
na długo, a w sytuacji gdy będą potrzebne dobrze je
wykorzystają.

Dnia 24 stycznia br. odbyły się w naszej szkole wybory
powszechne do Młodzieżowej Rady Miasta.
Reprezentantem Szkoły wybranym przez szkolną
społeczność została uczennica klasy VII b, Antonina
Pasikowska. To właśnie Antonina wraz z innymi uczniami
kołobrzeskich szkół zasiądzie w organie doradczym
prezydenta Miasta. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa.
Pozostałym kandydatom - Alanowi Kosowi oraz
Hubertowi Juszczakowi z kl. VIII b - dziękujemy za
determinację oraz okazanie zdrowego ducha rywalizacji.

Ósma klasa … i co dalej?
22 i 24 lutego 2022 r. odbyły się spotkania
przedstawicieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bolesława III
Krzywoustego w Kołobrzegu z uczniami klas VIII.
Uczniowie mieli okazję zapoznania się z ofertą
edukacyjną szkoły branżowej I stopnia, która umożliwia
kształcenie w szkole branżowej II stopnia oraz
przystąpienie do egzaminu dojrzałości. Oferta
edukacyjna szkoły umożliwia zdobycie wielu ciekawych
i poszukiwanych zawodów na współczesnym rynku pracy.
Można min. zdobyć zawód kucharza, fryzjera,
mechanika pojazdów samochodowych, piekarza,
cukiernika, stolarza, dekarza, murarza i tynkarza
oraz wiele innych. Szkoły branżowe są szkołami
pozytywnego wyboru, można szybko się usamodzielnić
i wykonywać dobrze płatną pracę. Kariera rozpoczęta
od szkoły branżowej nie wyklucza dalszego kształcenia
na poziomie studiów wyższych.

9 marca 2022 r. uczniowie klas VIII udali się do Zespołu
Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w
Kołobrzegu w celu poznania oferty edukacyjnej szkoły
ponadpodstawowej. Szkoła proponuj naukę
w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach w
nowoczesnych pracowniach, wyposażonych zgodnie
z najwyższymi wymaganiami i standardami. Aktualnie
można zdobyć kwalifikacje zawodowe na kierunku
technik nawigator morski, technik elektroautomatyk,
technik mechanik okrętowy, technik logistyk. Uczniowie
naszej szkoły mieli możliwość wczuć się w rolę
marynarzy na mostku nawigacyjnym i zobaczyć rzadko
spotykany telegraf obsługiwany za pomocą przycisków,
najnowsze radary nawigacyjne. Uczniowie odwiedzili
również warsztaty specjalistyczne: dział obróbki
ręcznej i mechanicznej, spawalnictwa, dział
elektrotechniczny czy kuźni.

W czwartek 3.03 wszyscy nauczyciele oraz uczniowie
ubrali się w barwy niebieskie i żółte na znak solidarności
z Ukrainą.

Dzięki zaangażowaniu Uczniów i Nauczycieli udało nam
się przekazać pierwsze zebrane produkty
potrzebującym.

8 marca 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu uczestniczyli
w zbiórce pieniędzy na rzecz kobiet i dzieci uchodźców z Ukrainy. Nasza szkoła solidaryzuje się
z cierpiącymi ludźmi uciekającymi przed zagładą
i śmiercią z terenów objętych wojną. Pod patronatem
Polskiego Czerwonego Krzyża uczniowie klasy VI A
zebrali pokaźną kwotę, która zostanie przekazana
uchodźcom. Zbiórka odbyła się na terenie miasta
Kołobrzegu. Mieszkańcy miasta z zaangażowaniem
i hojnością w niej uczestniczyli.

10 marca dary z SP 5 dotarły do Gródka, do sióstr
Pallotynek. Siostra Karolina nie kryła wzruszenia
i skierowała do wszystkich uczniów, rodziców, dyrekcji
i nauczycieli podziękowania. Jan Paweł II to wielki
patron i na pewno doskonały wzór na ten trudny czas. On
wskazuje, jak właściwie postępować i czynić dobro.

Ptaki zwiastujące wiosnę 😊
Ptaki, które przylatują na wiosnę to:
bocian biały – gatunek dużego
ptaka brodzącego
z rodziny bocianów. Jego
upierzenie jest głównie białe
z czarnymi piórami na skrzydłach.
Dorosłe ptaki mają długie
czerwone nogi oraz długie spiczasto
zakończone czerwone dzioby. Będąc mięsożercą, bocian
biały zjada szereg zwierząt, w tym owady, ryby, płazy,
gady, małe ssaki i małe ptaki.
skowronek- już na przełomie lutego
i marca możemy cieszyć się
śpiewem skowronków. Trudno je
zauważyć na polach i łąkach, gdyż
są barwy ziemistoszarej i tylko
nieznacznie wielkością przerastają
wróbla. Według szacunków OTOP
w Polsce gniazduje ponad 7 mln par skowronków,
co stanowi 30 proc. populacji zamieszkującej Unię
Europejską.
jaskółka - przysłowie mówi się,
że „jedna jaskółka wiosny nie
czyni”, to właśnie przylot tych
ptaków zwiastuje wiosenne

ocieplenie. W Polsce gniazdują trzy gatunki jaskółek:
brzegówka, oknówka oraz dymkówka. Jaskółki przylatują
już, gdy wiosna zadomawia się w Polsce na dobre- w
połowie kwietnia.

Kwiaty zwiastujące wiosnę 😊
śnieżyczka przebiśnieg – gatunek
rośliny należący
do rodziny amarylkowatych,
typowy dla rodzaju Galanthus.
W naturze znany z lasów
południowej i środkowej Europy,
jednak szeroko
rozpowszechniony poza zwartym
zasięgiem jako roślina ozdobna. Także roślina
miododajna i lecznicza. W Polsce podlega ochronie
gatunkowej częściowej.
krokus – rodzaj roślin z rodziny
kosaćcowatych. Należy do
niego ponad 80 gatunków.
Gatunkiem typowym jest
szafran uprawny. Rośliny te
potrzebują wiosennego słońca,
aby wypuścić zdrowe kwiaty.
Są zaliczane do najpiękniejszych
kwiatów wiosny. Kwitną od lutego do kwietnia.

Popularne przysłowia polskie

GRUDZIEŃ:
Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato.
STYCZEŃ:
Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima.
LUTY:
Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie
zawodzi.

MARZEC:
W marcu jak w garncu.
KWIECIEŃ:
Kwiecień plecień, bo przeplata - trochę zimy, trochę
lata.
MAJ:
W maju jak w gaju.

CZERWIEC:
Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.
LIPIEC:
Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatki mąki wypiec.
SIERPIEŃ:
Kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z pola schodzi.

WRZESIEŃ:
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
PAŹDZIERNIK:
Gdy już październik ze śniegiem przybieży, to na wiosnę
długo śnieg na polach leży.
LISTOPAD:
Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet

10 marca - Dzień Mężczyzn

Dzień Kobiet, to coroczne święto kobiet obchodzone
8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o
równouprawnienie kobiet. Jest to święto o stosunkowo
długiej tradycji, ponieważ ustanowione zostało w 1910 r.,
a więc 100 lat temu.

Na świecie Międzynarodowy Dzień Mężczyzn
obchodzony jest oficjalnie 19 listopada, jednakże w
różnych krajach można spotkać się z takimi terminami
obchodów jak: 23 lutego (m.in. Rosja, Białoruś), 9 marca
(Rumunia), 16 marca (Bułgaria), 15 lipca (Brazylia), 9
września (Norwegia).

Współcześnie Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem
w kilkudziesięciu krajach świata, mimo że nie wszędzie
obchodzony jest 8 marca, np. w Tunezji Święto Kobiet
obchodzone jest 13 sierpnia. W Polsce Dzień Kobiet stał
się szczególnie popularny w czasach PRL. Tak wtedy,
jak i dziś jest to dobra okazja do obdarowania kobiet
kwiatami, słodyczami oraz innymi podarunkami.

W Polsce Dzień Mężczyzn nie jest świętem popularnym i
nie istnieje tradycja jego obchodzenia. Mówi się, że
data 10 marca związana jest z Kościołem Katolickim – w
dniu tym obchodzone jest wspomnienie 40 Świętych
Męczenników z Sebasty, rzymskich legionistów
skazanych na śmierć za wiarę.
Mimo, że "męskie" święta nie są tak popularne jak
"kobiece", to nie mniej jednak stanowią doskonałą
okazję do złożenia życzeń, czy wręczenia drobnego
upominku.

14 marca - Światowy Dzień Liczby Pi
Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako
3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi. Wiele
amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki
tzw. Pi Day. Warto przypomnieć, że dzień ten jest
jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego
(polski matematyk) i Alberta Einsteina.

van Ceulena [wym. fan kölena], który w 1610 roku
obliczył ją z dokładnością do 35 miejsc po przecinku.
Zagadka:

Jakie hasło ukryte jest w tym zapisie..?
Odpowiedź: dopisek

18 marca - rocznica walk o Kołobrzeg

Liczba π interesowała matematyków od dawna. Już w
III wieku p.n.e. Archimedes oszacował jej wartość
z dokładnością do 0.002.
Oznaczanie liczby π tą właśnie literą greckiego alfabetu
(pierwszą literą słowa perímetros, co znaczy obwód)
zostało wprowadzone na początku XVIII wieku przez
angielskiego matematyka Williama Jonesa, a
spopularyzowane w pracy Leonarda Eulera z 1736 roku.
Później przyjęła się na π również nazwa ludolfina, na
pamiątkę niemieckiego matematyka i szermierza Ludolfa

„Przyszliśmy, morze, po ciężkim i krwawym trudzie.
Widzimy, że nie poszedł na marne nasz trud.
Przysięgamy, że cię nigdy nie opuścimy. Rzucając
pierścień w twe fale, biorę z tobą ślub, ponieważ
tyś było i będziesz zawsze nasze”. Te słowa, późnym
popołudniem 18 marca 1945 r. wypowiedział
43-letni artylerzysta ze Stryjówki pod Tarnopolem,
kpr. Franciszek Niewidziajło. Chwilę później w morskie
fale poszybowała obrączka. W ten sposób, nawiązując
do pradawnej tradycji morskiej, Wojsko Polskie
zaślubiało Bałtyk. Zaślubiny oznaczały, że Polska
odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego i tereny leżące
nad morzem w tym również miasto Kołobrzeg.

Nadchodzi wiosna - czas na zmiany !

Fot. 18 marca 1945 r. Kołobrzeg. Zaślubiny 1 samodzielnego pułku moździerzy.

Walki o Kołobrzeg 7-18 marzec 1945 r. , fot: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zdobycie Kołobrzegu było pierwszym wielkim
samodzielnym zwycięstwem operacyjnym 1 Armii
Wojska Polskiego. Bitwa o Kołobrzeg jest uznawana za
największą w dziejach, wyłączając powstanie
warszawskie, bitwę miejską (uliczną) z udziałem oręża
polskiego. O bitwie o Kołobrzeg opowiada film wojenny
„Jarzębina czerwona ” z 1969 roku, w reżyserii
Czesława i Ewy Petelskich.

https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/

KĄCIK HUMORYSTYCZNY
Zaprojektuj dla koleżanki, kolegi lub dla siebie modne
ciuchy używając kolorów wiosny: żółty to barwa słońca,
zielony – natury, różowy – słodyczy, fioletowy –
zmysłowości.
Projekt narysuj na kartce lub w dowolnym programie
graficznym, albo zrób zdjęcie osobie ubranej
w tą kreację. Gotowy projekt dostarczamy
do p. Magdaleny Kik, p. Aleksandry Pietrzak lub
p. Anety Żarskiej albo prześlij na adres:
sp5gazetka645@gmail.com
Termin oddawania prac: 31 marca.
Udanej zabawy!

Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i krzyczy:
- Panie dyrektorze! Wiosna przyszła!
- To ją wpuść!!!
Nad wiosennym stawem rozsiada się wędkarz i usiłuje
coś złowić.
Mija godzina, dwie, trzy, a tu nic!
Naraz nad wodą staje dwunastolatek, zarzuca wędkę
i wyciąga rybę za rybą.
Wściekły coraz bardziej wędkarz nie wytrzymuje i
woła:
– A lekcje, smarkaczu, już odrobiłeś?
Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc:
- Mam ochotę na coś zielonego...
Żaba mu na to:
- No, no... to krokodyl ma przechlapane!

Jak Królewna Śnieżka budzi siedmiu krasnoludków?
– SevenUp!
Lekcja religii
Katechetka do dzieci:
– Co robimy kiedy jest post?
– Komentujemy i dajemy lajka!
Ilość: 12 sztuk
Składniki:
•

500 g mielonego twarogu,

•

250 g serka mascarpone,

•

1 budyń śmietankowy,

•

1 cukier waniliowy,

•

⅔ szklanki cukru,

•

1 jajko,

•

150 g kruchych ciasteczek, np. oreo, herbatniki,

•

1 łyżeczka startej skórki pomarańczy,

•

owoce: mango, granat, marakuja, kiwi, brzoskwinie

(z puszki lub świeże), według uznania 😊
•

listki mięty,

•

50 g deserowej czekolady.

Sposób przygotowania:
•

Przygotuj formę na 12 babeczek. Otwory wypełnij

papilotkami.
•

Nagrzej piekarnik do temperatury 180 stopni bez

termo obiegu.
•

Posiekaj ciasteczka i rozłóż je do przygotowanych

papilotek.
•

Twaróg przełóż do miski. Dodaj serek mascarpone,

cukier, budyń w proszku, cukier waniliowy i startą
skórkę pomarańczy. Całość zmiksuj na jednolitą
konsystencję (na małych obrotach). Dodaj jajko.
Ponownie zmiksuj do połączenia wszystkich składników.
•

Masę sernikową przełóż do formy na ciasteczka.

Wstaw do piekarnika. Piecz przez około 15 minut.
Wyjmij z piekarnika i ostudź.
•

Wierzch babeczek posmaruj roztopioną czekoladą.

Na każdej babeczce ułóż obrane i pokrojone owoce.
Babeczki udekoruj listkami mięty.

Smacznego!

Rozwiązanie krzyżówki - hasło przesyłamy
na sp5gazetka645@gmail.com do 31 marca.

