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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 4/2018    wydanie czwarte – zimowe zabawy 

 
 

 

 

Witajcie Uczniowie w Nowym Roku - 2018 !!!  

Przed nami rok – 2018. Cieszę się, że mogę się z Wami nadal 

spotykać. Minęły już cztery miesiące nauki, a przed Wami niecałe 

pół roku lekcyjnych zmagań, wysiłku, pracy i… wakacje! 

Niebawem rozwiążemy konkursy w gazetek szkolnych, które 

ukazały się jesienią. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli w nich 

udział.  

Przed Wami numer zimowo – feryjny. Zapraszam do lektury! 
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Kartki z kalendarza 
Na najbliższe dwa miesiące – 

najważniejsze święta – przypomnienie 
co i kiedy wypada! 

 

 

1 stycznia 2018 

NOWY ROK 

 

6 stycznia 2018 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 

 

21 stycznia 2018 

DZIEŃ BABCI 

 

22 stycznia 2018 

DZIEŃ DZIADKA 

 

29 stycznia 2018 

POCZĄTEK FERII ZIMOWYCH 

 

8  lutego 2018 

TŁUSTY CZWARTEK 

 

10 lutego 2018 

OSTATNIA SOBOTA KARNAWAŁU 

 

             13 luty 2018        

OSTATKI 

 

14 lutego 2018 

WALENTYNKI, POPIELEC 
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Ciekawostki w rubryce 

– święta znane i mniej 

znane       

 

styczeń luty 

1 stycznia 2018 
Światowy Dzień Pokoju 

3 stycznia 2018 

Dzień Słomki do Picia 

4 stycznia 2018 

Światowy Dzień Braille’a 

5 stycznia 2018 

Dzień Bitej Śmietany 

6 stycznia 2018 

Dzień Filatelisty 

8 stycznia 2018 

Dzień Sprzątania Biurka 

12 stycznia 2018 

Dzień Całowania Złotowłosych 

13 stycznia 2018 

Dzień Wzajemnej Adoracji 

Międzynarodowy Dzień Koszuli 

14 stycznia 2018 

Dzień Osób Nieśmiałych 

15 stycznia 2018 

Niebieski Poniedziałek – najsmutniejszy 

dzień w roku 

16 stycznia 2018 

Dzień Pikantnych Potraw 

18 stycznia 2018 

Dzień Kubusia Puchatka 

19 stycznia 2018 

Dzień Popcornu 

20 stycznia 2018 

Dzień Wiedzy o Pingwinach, Dzień Bigosu 

21 stycznia 2018 

Światowy Dzień Śniegu 

28 stycznia 2018 

Dzień Piszczałek i Fujarek 

30 stycznia 2018 

Dzień Rogalika 

1 luty 2018 

Dzień Gumy do Żucia 

2 luty 2018 

Dzień Pozytywnego Myślenia 

Dzień Handlowca, Dzień Świstaka 

Dzień Niedźwiedzia 

3 luty 2018 

Dzień Ciasta Marchewkowego 

5 luty 2018 

Światowy Dzień Nutelli 

9 luty 2018 

Międzynarodowy Dzień Pizzy 

11 luty 2018 

Światowy Dzień Chorego 

Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny 

Leśnej 

12 luty 2018 

Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem 

13 luty 2018 

Światowy Dzień Radia 

15 luty 2018 

Światowy Dzień Wielorybów 

16 luty 2018 

Dzień Poczty Polskiej 

17 luty 2018 

Dzień Kota 

23 luty 2018 

Międzynarodowy Dzień Pomocy 

Potrzebującym 

24 luty 2018 

Dzień Niespodziewanego Całusa 

25 luty 2018 

Światowy Dzień Powolności 

26 luty 2018 

Dzień Dinozaura, Dzień Pozdrawiania 

Blondynek 
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Przepis na udane ferie 
 

Wrzuć do garnka 

rozsądku troszeczkę 

i już nie wejdziesz 

na zmarzniętą rzeczkę. 

 

Gdy wyobraźni 

trzy łyżeczki odliczysz 

ominiesz górki 

w pobliżu ulicy. 

 

 

Dodając kubek 

rozwagi i miodu, 

nie przypniesz sanek 

do samochodu. 

 

 

Wszystko przyprawisz 

szczyptą uwagi, 

a nie rzucisz śnieżką 

w twarz Agi. 

 

Gdy czasami zostajesz 

sam w swoim domu, 

obojętnie jak się przedstawia 

nie otwieraj nikomu! 

 

Przepis wspaniały, 

Zachowaj go w głowie. 

Bawiąc się świetnie, 

Zachowasz życie i zdrowie! 
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Kochani Uczniowie! 

29 stycznia 2018 roku rozpoczynają się 

ferie zimowe. Potrwają do 9 lutego 2018 r. 

To szczególny czas, dlatego proszę Was 

przeczytajcie uważnie kolejne strony – 

znajdziecie tam bardzo ważne informacje. 

Zapamiętajcie je i stosujcie!!! 

 

 

 
 

Drogi Uczniu! 

Ferie zimowe są po to, żebyś odpoczywał, bawił się, rozwijał 

swoje zainteresowania, na które w okresie nauki może 

brakować Ci czasu. 

 

 
 

Ferie to czas wypoczynku i zabaw na śniegu. Mimo, że 

panująca aura często nie jest typowo zimowa, w każdej 

chwili może się zmienić i przynieść upragniony śnieg i mróz. 
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Odpoczywaj, baw się wspaniale podczas ferii zimowych, 

ale koniecznie pamiętaj o zasadach: 

 

Przestrzegaj podstawowych zasad bezpiecznego 

poruszania się po drodze. 
 

 

Nie zjeżdżaj na sankach z pagórków znajdujących się przy 

drogach – nadjeżdżający samochód może nie zdążyć zahamować 

i rzekach – możesz wpaść do wody. 
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Jazda kuligiem wymaga rozwagi i ostrożności. Musisz 

wiedzieć, że nikomu nie wolno korzystać z kuligów 

organizowanych na terenie dróg publicznych. Ciągnięcie po 

drodze publicznej osób za pojazdem mechanicznym (samochód, 

ciągnik) na sankach, nartach lub innym tego typu sprzęcie, jest 

bardzo niebezpieczne. Jeśli kulig jest prawidłowo zorganizowany 

– musisz prawidłowo siedzieć i trzymać się sanek. 

 

Nie rozmawiaj z osobami, których nie znasz – nie ufaj im. 

 

Nigdy nie noś kluczy, telefonu, pieniędzy w miejscu które jest 

widoczne dla innych. 
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Nikomu nie podawaj swojego nazwiska, numeru telefonu oraz 

adresu zamieszkania. 

 

 

Nie rzucaj śnieżkami w przejeżdżające pojazdy – możesz 

spowodować wypadek. 

 

 

Gdy wychodzisz na dwór ubieraj się odpowiednio do pogody 

(nie za ciepło, nie za zimno) – możesz się przeziębić, odmrozić 

palce rąk i stóp. 
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Jeśli wybierasz się na pieszą wycieczkę, dobrze jest zabrać ze 

sobą trochę prowiantu i termos z ciepłym napojem. 

 

 

Duże niebezpieczeństwo stanowią zwisające sople lodu – 

poproś osobę dorosłą, aby je strąciła. Nigdy nie rób tego sam!!! 

 

 

Nie jedz śniegu – śnieg jest brudny, zawiera liczne bakterie. 
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Nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek – pod 

wpływem ciężaru Twojego ciała lód może się załamać. 

 

 

Ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i 

lodowiska. 

 

 
 

Nigdy nie bierz słodyczy, zabawek, pieniędzy od osób 

nieznajomych. 
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Koniecznie informuj opiekunów, gdzie dokładnie idziesz i o której 

godzinie wrócisz. 
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Kochani!  

Wiem że dużo czasu spędzacie przed 

komputerem. Może się zdarzyć tak, że w ferie 

zimowe nie będzie ładnej pogody sprzyjającej 

spacerom i zabawom na świeżym powietrzu. 

Wielu z Was będzie spędzało czas przed 

ekranem komputera. Przeczytajcie poniższe 

informacje i pamiętajcie o nich gdy, będziecie 

korzystali z Internetu. 
 

 

Internet to wspaniały wynalazek XX wieku. W ułamek sekundy łączy 

ludzi z całego świata. Daje dostęp do ogromnej wiedzy. Są tam mapy 

miast, świata, gwiazdozbiorów. Można zwiedzać muzea, korzystać z 

encyklopedii. Dowiedzieć się wszystkiego o modzie i motoryzacji. 

Dzięki dostępowi do niemal nieskończonej ilości informacji 

rozwiniesz swoje zainteresowania. 

 

W Internecie spotkasz wielu miłych i życzliwych ludzi. Takich, 

którzy mają zainteresowania podobne do Twoich, więc rozmowy z 

nimi będą pasjonujące. 

 

Internet jest przyjazny człowiekowi. 

 

Siedząc przed ekranem, nie zapomnijcie jednak, że najważniejszy 

jest kontakt z prawdziwymi ludźmi. Spotykajcie się z rówieśnikami, 

rozmawiajcie ze sobą, uprawiajcie razem sport, idźcie razem do 

kina. Dbajcie o przyjaciół „z krwi i kości”. Nie uzależniajcie się od 

komputera i tego, co oferuje. Korzystajcie z niego, ale jednocześnie 

cieszcie się prawdziwym życiem! 
 

 



13 | S t r o n a  
 

Uwaga!!! Źli ludzie w Internecie!!! 

Internet bez trudu daje dostęp do niewiarygodnej ilości informacji. 

Kiedy wchodzisz do Internetu, sam stajesz się jedną z nich. Jesteś 

źródłem informacji, które dla kogoś mogą być bardzo cenne. 

Internet służy ludziom w dobrych celach. Niestety istnieją też źli 

ludzie, którzy wykorzystują go do niewłaściwych celów. 

Właśnie dlatego, że Internet jest anonimowy(nieujawniający nazwisk, 

adresów zamieszkania), że bardzo trudno złapać kogoś, kto źle postępuje, 

przyciąga do siebie złych ludzi. W sieci spotyka się ich więcej niż w 

codziennym życiu. 

Wyobraź sobie, że jesteś złodziejem… Chcesz kogoś okraść. Gdzie znajdziesz 

adres dobrze wyposażonego mieszkania, dowiesz się, jak jest zabezpieczone i 

kiedy nikogo nie ma w domu? Może uda ci się nawet zdobyć do niego klucze? 

Zamiast chodzić po ulicach, w deszczu i wietrze, obserwować okna, złodziej 

zasiada w wygodnym fotelu przed komputerem. Miło rozmawia z dziećmi. Wybiera 

to, które szuka kogoś bliskiego i jest chętne do odpowiadania na pytania. 

Wypytuje o szczegóły z życia małego internauty, o jego dom, rodziców, rodzinne 

zwyczaje i adres. Może się z nim zaprzyjaźnić, a potem spotkać. Odwiedzić go w 

mieszkaniu, kiedy rodzice są poza domem i po kryjomu zrobić kopię klucza do 

drzwi wejściowych do domu. Dziecko ufa miłemu, nowemu znajomemu i opowiada 

mu o wszystkich rodzinnych sekretach: gdzie mama chowa biżuterię, gdzie leżą 

pieniądze. Złodziej umie sprytnie zadać pytania, żeby zebrać informacje, także o 

kolegach i koleżankach. Możecie rozmawiać o samochodach, albo o wyjazdach na 

wakacje. W ten sposób złodziej dowiaduje się, co i komu warto ukraść. 
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Bezpieczne zawieranie znajomości w 

Internecie 

 

 

1. Nie ufaj rozmówcy, dopóki go dobrze nie poznasz. Twój 

rozmówca w Internecie jest anonimowy. Nie wiesz czy 

rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje. Dorosły może udawać 

dziecko, aby mu łatwiej było stać się przyjacielem i zdobyć 

twoje zaufanie. 

 

2. Bądź szczególnie czujny jeśli ktoś namawia cię, żeby wasza 

znajomość pozostała w tajemnicy i prosi, abyś o niej nikomu nie 

mówił. Nieważne jak pięknie tę prośbę uzasadnia. Natychmiast 

porozmawiaj o tym z rodzicami, nauczycielem lub inną zaufaną 

osoba dorosłą. 

 

3. Nigdy nie podawaj danych o sobie: swojego imienia, nazwiska, 

numeru telefonu, adresu pod którym mieszkasz, ani nie mów, do 

której chodzisz szkoły. Nowa znajomość może ci się nie 

spodobać, wzbudzić obawy i podejrzenia. Lepiej żeby wtedy 

twój rozmówca nie mógł cię odnaleźć. 
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4. Nie musisz robić niczego, na co nie masz ochoty, lub co budzi 

twoje zaniepokojenie. Nie musisz podawać swoich danych, nawet 

jeśli ktoś cię o to prosi. Nie musisz się spotykać, nawet jeśli 

ktoś cię do tego namawia. Nie daj się wciągnąć w rozmowy, 

które budzą twoją złość lub sprawiają przykrość. 

 

5. Nie musisz też oglądać brzydkich obrazków, które ktoś do 

ciebie przysyła. Możesz odczuwać skrępowanie i wstyd. Jeśli 

mówisz, że nie chcesz tego oglądać i o tym rozmawiać, a 

znajomy z Internetu wciąż do tego powraca, powiedz rodzicom. 

Taka korespondencja przekracza dopuszczalne granice. Staje 

się podejrzana. 

 

 

6. Jeśli chcesz się spotkać z kimś poznanym w sieci, powiedz o tym 

rodzicom. Umów się w miejscu, w którym jest wielu ludzi. Gdyby 

działo się cos krępującego lub podejrzanego, będzie do kogo 

zwrócić się po pomoc. 

Pamiętaj!!! Większość ludzi jest normalna i życzliwa. Dorośli są 

dobrzy. Dbają o dzieci, opiekują się nimi i zawsze pomogą, jeśli 

zajdzie taka potrzeba. 

Niestety wśród ludzi dorosłych, dzieci i młodzieży zdarzają się 

też ludzie niedobrzy, których trzeba się wystrzegać!!! 
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Małgorzata Strzałkowska 

 
 

Uwaga!!! 

Pod obrazkami ukryły się 

słowa. 

Zapisz je poniżej. 

Podkreśl: 

„ś”, „ni”, „sz”, „ż”, „ń”, „cz”, 

„zi”. 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………….... 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
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Zimowe ciekawostki  

Lodowata wioska 

Najzimniejszą miejscowością na 

naszej planecie jest wieś 

Ojmiakon znajdująca się na 

Syberii. Podczas zimy zdarzają 

się tam czasem aż 50 – stopniowe 

mrozy. Zimowe dni są wyjątkowo 

krótkie, bo trwają jedynie trzy 

godziny. 

 

 

 

Sześcioramienne cudeńka 

Najpiękniejsze śnieżynki 

powstają, gdy na dworze jest 

minus 15 stopni Celsjusza. Każdy 

płatek ma kształt 

sześcioramiennej gwiazdki. Nie 

ma dwóch takich samych, bo 

kiedy pokonują drogę z chmury 

na ziemie, na ich wygląd wpływają 

zmiany temperatury czy wiatru. 

 

Mikroskopijni i niezniszczalni 

Najbardziej odporne na mroźne 

warunki są niesporczaki, malutkie 

zwierzątka dobrze widoczne 

jedynie pod mikroskopem. Są w 

stanie przetrwać w temperaturze 

minus 273 stopni Celsjusza!!! Mogą 

też funkcjonować 100 lat bez 

wody i przeżyć nawet w 

przestrzeni kosmicznej. 
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Mamucie ozdoby 
W lodach Syberii odnaleziono wiele 

kości mamutów, a także zrobione z nich 

narzędzia i broń. Najlepiej zachowane 

egzemplarze trafiają do muzeów na 

całym świecie, a z uszkodzonych kości 

tworzy się przedmioty codziennego 

użytku, np. wisiorki czy figurki 

szachowe. 

Arbuzowy śnieg 
W kilku miejscach na świecie można 

zobaczyć czerwony śnieg. Taki kolor 

nadają mu zasiedlające go glony. W 

Stanach Zjednoczonych zwany jest on 

arbuzowym, bo ma barwę miąższu 

arbuza, a zgniatany podczas chodzenia 

wydziela delikatny arbuzowy zapach.   

 

Kolorowa jaskinia 
Najsłynniejsza lodowa jaskinia położona 

jest w Islandii. Lód ma tam około 1200 

lat i aż 8 metrów grubości. Gdy 

lodowiec się przesuwa, w jaskini 

słychać odgłosy pękania. 
Rysunki wykonał uczeń klasy 5 Ba – Michał Kowalczyk – Szponar. Dziękujemy!!! 

??? Dla ciekawskich ??? 

Chcecie poczytać więcej o zimowych zagadkach? Wpiszcie w 

wyszukiwarkę w Internecie następujące hasła i przeczytajcie: 

 „fauna Syberii” – sprawdź, jakie zwierzęta tam mieszkają 

 „ślepota śnieżna” – dowiedz się, jak jej uniknąć 

 „tardigrada” – zobacz jak wyglądają niesporczaki 

 „wieczna zmarzlina” – dowiedz się na czym polega i gdzie 

występują 

 „lodowiec Vatnajokull” – dowiedz się, dlaczego ma taki 

oryginalny kolor 

 „zawłotnia śnieżna” – dowiedz się, gdzie można ją spotkać
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Kochani Uczniowie! 

Zapraszam do zimowych zabaw.  

Miłego rozwiązywania! 

 
 

 

 

Ale zimno!!! Ale chłód!!! 

Znajdź 12 różnic między obrazkami! Powodzenia! 
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Zapraszam do zadania konkursowego! 

Czekam na rozwiązane krzyżówki! 

                 Powodzenia!!!           
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Uwaga!!! Kolejny konkurs! 

A kto z Was ma ochotę na rebusy zimowe?  

Dacie się namówić? 

Czekam na rozwiązania!!! 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………



23 | S t r o n a  
 

 

Kwadratowa gra pytaniowa 
1. Wytnij kwadraty z obrazkami zamieszczone na końcu gazetki 

2. Zaproś do gry kolegów, koleżanki, rodziców, znajomych. 

3. Odwróć kwadraty obrazkami do góry, przyjrzyj się im i wybierz w myślach 

jeden, ale nikomu nie mów, który wybierasz. 

4. Wymyśl pytanie do wybranego przez siebie  kwadratu, np.: 

 „znajdź coś, co ma zęby” 

 „znajdź coś, co jest większe od ciebie” 

 „znajdź coś z metalu” 

 „znajdź coś z drewna” 

 „znajdź cos, co patrzy” 

 „znajdź coś, co przynosi szczęście” 

 „znajdź cos, co szeleści” 

 „znajdź cos, co szeleści” 

 „znajdź coś, co lata” 

 „znajdź cos co jeździ” 

5. Zadaj pytanie i poproś współgraczy, by znaleźli obrazek, o którym mówisz 

(ty oczywiście milczysz jak głaz i nie podpowiadasz, nie pokazujesz gdzie 

leży…) 

6. Ten kto pierwszy znajdzie kwadrat, o którym mówisz, wybiera kolejny 

kwadrat i zadaje kolejne pytanie 

7. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej obrazków 

Przemiłego pytania, szukania i znajdywania!  
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A czy zauważyliście niebieskie śnieżynki 

w różnych miejscach gazetki? Policzcie 

je. Ciekawa jestem czy odnajdziecie 

wszystkie. 

 

 

Przypominam, że w styczniu odbędzie się rozwiązanie 

wszystkich dotychczasowych konkursów i wręczenie nagród. 

Czytajcie uważnie szkolne ogłoszenia! 

„Sówkę” można również znaleźć na stronie internetowej 

naszej szkoły. 

 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy ze 

„Świerszczyka” (1.01.2018), Internetu oraz pozycji  

E. Zarzyckiej „Dobre i złe sekrety” 

 

Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna Zarajczyk 

 

Następny numer gazetki już po feriach. Będzie to 
numer sportowy – związany z igrzyskami 

zimowymi. 
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