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Dwudziestego pierwszego września 

 obchodziliśmy Dzień Ziemi. Udaliśmy się na Uroczysko 

Lublinek. Wybrali się tam uczniowie różnych klas. Na miejscu 

zjedliśmy pączki i wypiliśmy napoje, aby nabrać sił do pracy. 

Potem zaczęliśmy zbierać śmieci. Chcieliśmy zadbać o otaczającą 

przyrodę. Kiedy nadszedł czas na odpoczynek, braliśmy udział w 

różnorodnych konkursach. Mogliśmy wchodzić na wysoko 

ustawione skrzynki, jedliśmy jabłka zawieszone na sznurku, 

uczestniczyliśmy w zabawach zorganizowanych przez harcerzy, 

podziwialiśmy umiejętności psów ratunkowych. Impreza 

zakończyła się rozdaniem nagród uczniom, którzy zebrali 

najwięcej śmieci. 

 Dzięki naszemu wysiłkowi świat stał się czystszy. Byliśmy z 

tego niezwykle dumni.  
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W październiku wybraliśmy się na wycieczkę  

do Warszawy. Najpierw zwiedziliśmy Łazienki. 

Największe zainteresowanie u wszystkich 

wzbudziły tam 

wiewiórki. Pan 

przewodnik  

po kryjomu dawał 

każdemu po jednym 

orzechu   

dla rudych 

zwierzątek. 

Widzieliśmy też  

Pałac na Wodzie.  

Był piękny.  

Potem udaliśmy się na Starówkę  

i podziwialiśmy wszystkie miejsca warte 

zobaczenia. Na koniec dotarliśmy do Centrum 

Nauki Kopernik. Byliśmy bardzo głodni, więc 

zwiedzanie zaczęliśmy od bufetu. 
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Wszyscy byli zachwyceni miejscem, w którym mogli 

przeprowadzić własne eksperymenty  

i dzięki temu czegoś się nauczyć. 

Podczas jednego z 

nich kładliśmy 

łokcie lub 

drewnianą pałkę 

na specjalnie 

przygotowanym 

stole, dzięki czemu 

mogliśmy posłuchać 

muzyki związanej 

z różnymi religiami, której wcześniej  

nie było słychać. 

Kolejne doświadczenie polegało na wykorzystaniu 

bardzo mocnych magnesów,  

w ich pole magnetyczne wsypywało się  

metalowe przedmioty,  

które tworzyły oryginalny most. 

Naszą uwagę zwrócił też eksperyment, w którym 

należało wziąć walizkę poruszającą się  

we wszystkie strony. 

Wieczorem szczęśliwi wróciliśmy do domu. 

  

 Zosia Szubańska kl. V a 
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     W dniu 30 stycznia po feriach zaskoczyły nas 

stacje badawcze rozstawione 

na korytarzach szkoły. Dzięki 

nim można było samodzielnie 

przeprowadzić różnorodne 

eksperymenty, które 

wzbudziły ogromne 

zainteresowanie uczniów. 

Kolejne punkty nie posiadały 

instrukcji, więc sami 

musieliśmy dojść do tego, 

jakie jest ich działanie. 

        Stacje zostały naszej szkole 

wypożyczone na dwa tygodnie, będziemy 

mogli z nich korzystać do 10 lutego. 

Niestety, kiedy zabraknie jakiegoś 

drobnego elementu, punkt jest usuwany. Niedługo 

wystawa trafi do innej szkoły. Bardzo tego żałujemy, 

chcielibyśmy nadal być młodymi naukowcami.  

 

 

 

Nicole Jabłońska, Kinga Śmiechowicz,  

Martyna Leśniewska, Natalia Filich 
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AKWARIUM Z WODĄ 

Na parterze w naszej szkole znajduje się akwarium z wodą, 

latarka i deska. Kiedy odsuwa się i przysuwa akwarium, na desce 

powiększa się i pomniejsza „odbicie” światła w wodzie, 

przypominając szkło optyczne. 

Oto mój schemat. 

 

 

 

 

Kolor niebieski to akwarium, żółta strzałka- światło latarki, 

żólto-czerwono-pomarańczowo-brązowe koło - deska z odbiciem światła. 

ZOBACZCIE TO! NAPRAWDĘ WARTO! 

 

GILOTYNA DO PALCÓW 

Na parterze można także znaleźć gilotynę do palców. 

Jedna spada szybciej (w ciągu 1 sekundy), a druga wolniej (w ciągu 3 

sekund). 

DLACZEGO? 

To proste. Jedna ma więcej miejsca po bokach, a druga mniej.  

Przekonajcie się, jak wygląda gilotyna i zobaczcie resztę stacji. 

Powodzenia! 

 

 

 

                                                                              WOJTEK HEJDUK 

        



NUMER   3                              „W  8  STRON  DOOKOŁA  SZKOŁY”                           LUTY, 2017 r. 

 

 

3 lutego 2017 roku odbył się czwarty już Koncert Noworoczny 

zorganizowany przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.  

Tegoroczny koncert został zaprezentowany w formie 

przedstawienia pt. „W Aniołkowie”.  

Wziął w nim udział chór szkolny „Bemolek”. 

Aby wszyscy widzowie i aktorzy przypomnieli sobie atmosferę 

panującą przy wigilijnym stole, na początku i na końcu przedstawienia 

zaśpiewał chór chłopięcy, który na swoim koncie ma już wiele 

sukcesów. Rodziców, dziadków, przyjaciół i sąsiadów, czyli widzów 

było tylu, że sala pękała w szwach. Aktorami oraz chórzystami stali 

się przedstawiciele wszystkich klas – od pierwszaków  

do szóstoklasistów. 

Dzięki pomocy i życzliwości Dyrekcji Pałacu Młodzieży występ 

 został wspaniale oświetlony i nagłośniony.  

Nie brakowało także efektów specjalnych: padał śnieg, brzęczały 

dzwoneczki, a nawet świeciły gwiazdeczki. Młode aniołki częstowały 

wszystkich pierniczkami. Podczas śnieżnego przedstawienia, 

przeplatanego wesołymi piosenkami  

w wykonaniu chóru i solistów wszystkim przybyłym gościom  

udzielił się świąteczny nastrój. Oklaskom nie było końca. 

Koncert przygotowały panie: Katarzyna Sawiak, Marzena Jaśkiewicz 

oraz Magdalena Rogaczewska, a prowadziła go 

 pani Agnieszka Kowalska, 

 

 

 

Kinga Małolepsza 
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