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Dlaczego lato jest potrzebne? 

                          

Słońce, kwiaty, zwierzęta, wypoczynek, ciepło. Z tym kojarzy nam się lato. Właśnie 

dlatego większość ludzi wtedy planuje dłuższą przerwę od pracy. Ale dlaczego tak 

naprawdę kochamy tę porę roku? 

Słońce i deszcz 

Podobno lipiec w Polsce jest najbardziej deszczowym miesiącem w ciągu roku. Deszcz 

jednak jest bardzo potrzebny, szczególnie gdy temperatura powietrza dochodzi do 30 st. 

C lub przekracza tę wartość. Opady przynoszą ulgę od upałów. Wakacje są także sezonem 

burzowym. Jeśli jednak nie boimy się burz, możemy je podziwiać, a trzeba przyznać, że 

są piękne. Amatorzy fotografowania pogody nie raz zarywają noce, żeby zrobić zdjęcie 

pioruna, czy malowniczej chmury szelfowej. Przelotne opady deszczu w słoneczne dni 

pozwolą nam podziwiać wielobarwną tęczę. 

Podziwianie naturalnego środowiska 

Lato to piękny czas w naturze. Świat jest żywy i kolorowy. Roślinność jest bujna, a 

zwierzęta ruchliwe i pełne życia. W Polsce można spotkać sarny, jelenie, łosie, jeże, 

borsuki, lisy i dziki. Nic, tylko wybrać się na spacer w ciekawe zakątki i obserwować 

powolne tempo przyrody. 

Dzikie kwiaty, gdziekolwiek spojrzysz 

Łąki i ogrody latem są pełne pięknych, kolorowych kwiatów. Tylko wtedy można je 

podziwiać. Krajobrazu dopełniają ciekawe owady i ptaki. Latem kwitną m.in. maki, 

chabry, czy koniczyna, które ubarwiają zdjęcia, a swoim zapachem działają na nas 

rozluźniająco. 



Piękne owady 

W ciągu lata możemy podziwiać piękne, kolorowe motyle i ważki. Na łąkach przyjemnie 

bzyczą pszczoły, a niektórzy zachwycają się także pająkami. Przyjemne dla oka są też 

puchate trzmiele. Niestety niektóre owady nie kojarzą nam się przyjemnie. Raczej nikt 

nie lubi komarów, których w ciągu lata jest bardzo dużo.  

Ptaki i nietoperze 

Latem aktywne są także nietoperze. To bardzo pożyteczne ssaki, żywiące się owadami, 

m.in. komarami. Jeden nietoperz może zjeść w ciągu nocy nawet kilka tysięcy owadów. 

Choć nietoperze są aktywne głównie w nocy, w ciągu dnia możemy podziwiać ptaki. Wiele 

z nich przyleciało z zimowej wycieczki z ciepłych krajów.  

Plażowanie 

Poza rozkwitającą przyrodą, głównym symbolem wakacji jest jednak plażowanie, 

opalanie się i kąpanie w morzu. Wielu ludzi bardzo lubi spędzać czas w ten sposób. Często 

wypoczywamy nad Bałtykiem. Podczas upałów można przyjemnie ochłodzić się w wodzie. 

Kilkudniowy relaks na plaży potrafi dać zapas energii na zimowe miesiące. 

Przygody z dziką naturą 

Lato to doskonały okres na zwiedzanie w terenie. Możemy chodzić po górach, odwiedzać 

jaskinie, czy nurkować. Można także wybrać się na długą wycieczkę do lasu i 

poobserwować naturę. Warto wybrać się także np. na wycieczkę rowerową. Istnieje wiele 

sportów, które przynoszą wielką satysfakcję, a realizować można je jedynie latem. 

Ciesz się naturą, by być zdrowszym i szczęśliwszym Obcowanie z naturą jest dla nas 

zdrowe, uspokaja, relaksuje i napawa optymizmem. Najlepiej połączyć to z aktywnością 

fizyczną, która pomoże zwalczyć stres. Z tego powodu lato spełnia funkcję terapeutyczną 

i psychologiczną. Przebywanie na świeżym powietrzu i na słońcu jest bardzo zdrowe. 

Pamiętajmy tylko o filtrze, nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych. 

 



PRAWA DZIECKA 

Janusz Korczak powiedział kiedyś: „Nie ma dzieci, są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko 

to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”. Przecież każdy dorosły kiedyś również był 

dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych 

praw i wolności. Nazywają się one prawami człowieka. Źródłem tych praw jest godność 

człowieka, zwana również człowieczeństwem. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

zapisana jest ona w art. 30: 

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka 

i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 

publicznych”. 

Z godności wywodzą się dwie zasady: wolność i równość, które są podstawą wszystkich 

praw człowieka. Wolność oznacza to, że człowiek nie jest własnością kogokolwiek, posiada 

wolną wolę, może samodzielnie podejmować decyzje i świadomie ponosić za nie 

odpowiedzialność (dziecko uczy się tego w trakcie dojrzewania). Równość oznacza, że 

każde dziecko ma takie same prawa i ma być tak samo traktowane przez wszystkich bez 

jakiejkolwiek dyskryminacji. 

 

 



JANUSZ KORCZAK – PATRON DZIECI 

Janusz Korczak (1878/79-1942), właściwe nazwisko 

Henryk Goldschmit, był wychowawcą, pedagogiem, 

pisarzem, publicystą, działaczem społecznym i 

lekarzem. Doskonale odnalazł się w roli: pisarza–

pisał o dzieciach, dla dzieci i razem z dziećmi; lekarza 

- leczącego ubogie dzieci i nauczyciela. Naczelną 

pasją Starego Doktora była pedagogika, bo posiadał 

on niezwykłą umiejętność wczuwania się w 

mentalność dzieci, trwania z nimi w nieustannym 

dialogu. Był wspaniałym obserwatorem dziecka oraz 

nieugiętym obrońcą jego praw jako człowieka. 

Bardzo często podkreślał fakt, że dziecko żyjąc w 

świecie dorosłych, jest od nich uzależnione, a tym 

samym wskazywał, że pozycja dziecka jest 

nieporównywalnie gorsza od pozycji dorosłego. W 

związku z tym wskazywał potrzebę uznania dziecka 

za w pełni wartościowego człowieka już od momentu 

narodzin. Uważał, że dziecko w żadnym momencie 

swojego życia nie może być przedmiotem manipulacji 

świata dorosłych. Janusz Korczak -„ojciec cudzych dzieci” był człowiekiem ceniącym 

podstawowe ludzkie wartości: sprawiedliwość, szacunek, godność, piękno, prawdę i 

miłość do bliźniego, a odrzucającym ze swojego życia wszelki egocentryzm. „Jestem nie 

po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem 

otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka” pisał 

o sobie. Z tych wartości wyrastał jego stosunek do dziecka. Był człowiekiem bardzo 

szczęśliwym, bo miał świadomość, że większym szczęściem jest dawać, niż brać. Wszystko, 

co miał najlepszego, szczodrą ręką rozdawał dzieciom, których nie szukał w bogatych 

salonach, ale w ubogich dzielnicach, piwnicach, strychach. Zawsze stawał po stronie 

wydziedziczonych i pokrzywdzonych, leczył chore dzieci, rozdawał lekarstwa, ocierał łzy 

i dzielił się chlebem. Jako praktyk posiadał gruntowną znajomość rozwoju dziecka, jego 

aspektów somatycznych, psychicznych i społecznych. Na podstawie prowadzonej przez 

lata i udokumentowanej pracy badawczej oraz obserwacji stworzył własną koncepcję i 

własny system wychowawczy, 

oparty na założeniu, że dziecko 

„już jest człowiekiem”.  

 

 

 

 

 



Z historii 
komputerów 
Pierwszym w historii 
komputerem był ENAC- został 
on wynaleziony w 1945 roku 
przez naukowców z 
Uniwersytetu w Pensylwanii. 
Publicznie został zaprezentowany 
już rok później na Uniwersytecie w Princeton. Ten komputer zajmował 
aż 167 m2 powierzchni. Miał 2,4 m wysokości i aż 24 m długości, a ważył  
aż 27 ton. Koszt jego budowy  wynosił około 6 milionów dolarów, w 
przeliczeniu na złotówki wynosi ona prawie 26 milionów zł.    

 

 

  



Następcami ENAC-ów były komputery desktopowe. Pierwsze 
komputery, które mogły być dostępne dla zwykłych użytkowników w 
warunkach domowych powstały jednak dopiero w latach 80., czyli 
niemal 40 lat po powstaniu ENIAC-a. Bardzo prędko były dostępne 

komputery nazywane PC-
tami, dorobiły się też 
pierwszego systemu 
operacyjnego w postaci 
Windowsa1.0, w którym 
wykorzystano już interfejs 
graficzny GUI. Tamten 
Windows działał w postaci 
nakładki na MS-DOS. Jego 
powstanie jest obecnie 
umownie uważane za 
faktyczny początek ery 

komputerów desktopowych, które były używane wygodnie w domu i nie 
zajmowały  zbyt dużo miejsca. Era tych komputerów trwała do końca lat 
90. Producenci zaczęli się wyprzedzać w parametrach komputerowych.   

Mniej więcej pod koniec lat 90, laptopom udało się zdobyć dosyć dużą 
część rynku komputerowego, choć nie znaczy to, że wcześniej laptopów 
nie było. Były, ale ze względów na swoje ograniczenia wydajnościowe 
oraz o wiele wyższe ceny, nie były tak popularne.  

Pierwszy laptop pojawił się już 
pod koniec lat 70., czyli jeszcze 
przed powszechnym 
udostępnianiem desktopów. W 
latach 90. nastąpił jednak szybki 
rozwój laptopów. Na początku 
ulepszano im moc obliczeniową, 
następnie czołowi producenci, 
jak np. Dell, Apple czy HP pracowali nad zmniejszeniem ich rozmiarów i 
ciężaru, tak żeby ich stosowanie mogło być wygodne. 

   

 

Czy znasz sławne Polki? 



Dopasuj ich imiona, nazwiska, notki 

biograficzne i fotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWA KOBIET NA PRZESTRZENI WIEKÓW 

 

Kobiety są tak interesujące, że potrzeba naprawdę dużo czasu, aby 

poznać ich zwyczaje. I choć każda kobieta jest inna, to przejawiają one 



czasami bardzo podobne zachowania. Poniżej znajdują się ciekawostki 

dotyczące płci pięknej.  

1. W Turkmenistanie kobiety nie mogą prowadzić samochodu. Zakaz 

ten wprowadził w grudniu 2017 roku prezydent tego kraju. Według 

statystyk najwięcej wypadków 

powodują kobiety, bądź też są ich 

uczestniczkami. Wcześniej zakaz 

ten obowiązywał tylko w Arabii 

Saudyjskiej, został jednak 

zniesiony w roku 2018. 

 

 

2. W Polsce kobiety   uzyskały prawa 

wyborcze 28 listopada 1981 roku 

dekretem Józefa Piłsudskiego, który 

był wtedy tymczasowym naczelnikiem 

państwa. Dekret mówił o tym, że 

każdy obywatel ma prawa wyborcze, bez względu na płeć. 

 

3. Kiedyś kobiety nie mogły wykonywać 

zawodów prawniczych. Zakaz wynikał z 

przekonania, że kobiety są zbyt wrażliwe, 

by wysłuchiwać często drastycznych 

szczegółów w czasie rozpraw. Wanda 

Grabińska – tak nazywała się pierwsza 

Polka, która dostąpiła godności 

sędziowskich – w 1924 r. zdobyła dyplom 

uniwersytecki na wydziale prawa, po czym 

została aplikantką sądową. W 1927 r. 

złożyła podanie, w którym ubiegała się o 

nominację sędziowską. W podaniu 

wskazała na konstytucję, która 
przyznawała kobietom równe prawa z 

mężczyznami w dostępie do stanowisk 

publicznych. Jej podanie rozpatrzono 

pozytywnie po 18 miesiącach w marcu 

1929 r.  



4. Buty na wysokim obcasie nie 

były początkowo dedykowane 

kobietom, przeciwnie, takie buty 

nosili mężczyźni. Dzisiaj obraz 

mężczyzny w butach na obcasie 

wydaje się niedorzeczny, jednak 

w XVII wieku, kiedy pojawił się 

taki model butów, był elementem 

męskiej garderoby, 

podkreślającym prestiż społeczny 

i siłę. Również po 1730 roku 

wysokie obcasy pojawiały się w 

modzie męskiej, z tym, że 

bardziej epizodycznie. 

 

5. Polskie uniwersytety 

zostały otwarte dla 

kobiet w 1894 r. 

Wówczas senat 

Uniwersytetu 

Krakowskiego 

(Jagiellońskiego) zezwolił 

trzem warszawiankom: 

Stanisławie Dowgiało, 

Jadwidze Sikorskiej i Janinie Kosmowskiej na rozpoczęcie studiów 

farmaceutycznych. Zostały one przyjęte jako hospitantki, bez prawa do 

zdawania egzaminów. 

 

6. W dawnych czasach kobiety 

nie mogły służyć w wojsku. 

Emilia Plater to jedna z 

najbardziej rozpoznawalnych 

postaci historycznych. W 1831 

roku w przebraniu mężczyzny 

wzięła udział w walkach 

powstania listopadowego, by 

następnie poprowadzić własny 

oddział ochotników. Dla 

Polaków postać Emilii Plater 

stanowi wzór prawdziwej bohaterki narodowej.  



7. W 2016 roku po raz       

pierwszy kobieta objęła 

dowództwo okrętu Marynarki 

Wojennej. W roku 2019 w Polsce 

służyło 6732 żołnierzy-kobiet, co 

stanowi niemal 7 procent 

wszystkich żołnierzy zawodowej 

służby wojskowej. Liczba kobiet w 

Wojsku Polskim systematycznie 

wzrasta. Obecnie w Wojsku jest o 

632 kobiety więcej niż w roku 

2018. Żołnierze-kobiety służą we 

wszystkich rodzajach Sił 

Zbrojnych RP. 

 

 

Wycieczka na kręgle   

       6 czerwca, w poniedziałek, klasy 4, 6 i 7 wraz z 

wychowawcami (K. Janowiak, R. Wojciechowską, 

A. Depczyńską) wybrały się na kręgle do Hotelu 

Kosmowski we Wrześni. Dzień był piękny i ciepły, co 

pozwoliło na aktywną formę podczas spaceru do 

kręgielni. Wygrzewaliśmy się w słońcu, czerpiąc pozytywną energię 

na wrzesińskiej tężni. Przemierzyliśmy wesoło drogę, odwiedzając 

plac zabaw oraz stację kolejki wąskotorowej. Mieliśmy świetną 

okazję do integracji i poznania sposobu aktywnego spędzania 

wolnego czasu. Historia dyscypliny, jaką są kręgle sięga czasów 

starożytnych. Wówczas kule do gry były bardzo ciężkie, ponieważ były 

wykonane z kamienia. Należało uderzyć w 9 kręgli kulą bez uchwytu. 



Gra rozpowszechniła się w Europie oraz Ameryce Północnej. Najlepsi 

gracze założyli w XIX wieku Amerykański Kongres Bowlingu. Ustalili 

oni zasady, które obowiązują do dziś: ustawienie 10 kręgli i 

wywiercenie 3 otworów w kuli. Obecnie gra w kręgle stała się bardzo 

popularną forma rozrywki, rodzajem sportu dla każdego.  

        Pobyt w kręgielni Kosmowski był dla uczniów bardzo 

emocjonujący. Współzawodnictwo na torze okazało się świetną 

zabawą, a niektórzy wykazali się ciekawymi pomysłami na celne 

rzuty. Po grze w restauracji czekała na wszystkich pyszna pizza oraz 

inne smaczne dania. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni z wycieczki, 

taki wyjazd pozwolił na wspólną zabawę w czasie wolnym od nauki. 

 

 

  

 

 



 

 



UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY ODWIEDZILI STOLICĘ! 

                  15 czerwca 2022 odbyła się szkolna wycieczka do Warszawy.  Wzięli 

w niej udział uczniowie z klas 4-8 wraz z wychowawcami. Celem wycieczki było 

poznanie piękna stolicy Polski oraz jej zabytków. O godzinie 4:30 wszyscy 

stawili się na miejscu zbiórki, przed szkołą w Marzeninie. Jeszcze trochę 

zaspani, wyruszyliś my w drogę o 4:45. 

                  Do Warszawy dotarliś my o godzinie 9:00. Pierwszym punktem 

naszego zwiedzania był pomnik Józefa Piłsudskiego przy Łazienkach 

Królewskich. Po stolicy oprowadzał nas bardzo miły i dowcipny przewodnik z 

charakterystyczną zieloną parasolką. W Łazienkach widzieliś my m.in Pałac 

Na Wyspie, Amfiteatr, Pomnik Chopina. Karmiliś my dostojne pawie, dorodne 

szczupaki, rude wiewiórki oraz olbrzymie karpie. Następnie udaliś my się na 

spacer ulicami Warszawy - począwszy od Kolumny Zygmunta, do Rynku 

Starego Miasta. Nie zabrakło takż e czasu na lody i pamiątki.  Kolejnym 

punktem naszej wycieczki było oddanie hołdu przy Grobie Nieznanego 

Ż ołnierza, idealnie zdąż yliś my na zmianę warty.  Po krótkim odpoczynku w 

Ogrodzie Saskim udaliś my się na obiad do restauracji „Awangarda”. Stamtąd 

pojechaliś my do Muzeum Neonów. To unikatowe na skalę europejską muzeum 

mieś ci się w Soho Factory, modnej przestrzeni, na terenie której znajdowała 

się kiedyś  fabryka amunicji „Pocisk”, a następnie zakłady produkujące 

kultowe skutery „Osa”. Zobaczyć  tam moż na ponad 200 neonów, kultowych 

napisów, które kryją fascynujące historie – to muzeum jest obowiązkowym 

punktem dla każ dego miłoś nika sztuki ulicy. Drugie ż ycie zyskują tutaj 

reklamy ś wietlne, które – po latach ś wietnoś ci w czasach komunizmu – 

popadły w zapomnienie. Odnowione i kolorowe, cieszą  oko niezwykłym 

designem. W trakcie autokarowej podróż y przez okno podziwialiś my m.in 

najdłuż szą rzekę w Polsce - Wisłę, Stadion Narodowy, Fabrykę czekolady 

Wedel. Nie lada atrakcją okazała się przejaż dż ka metrem, którym dotarliś my 

do Muzeum Powstania Warszawskiego. Przed wejś ciem dostaliś my kod, dzięki 

któremu otrzymaliś my dostęp do indywidualnego przewodnika audio. 

To interaktywne muzeum upamiętnia największą akcją zbrojną podziemia 

w okupowanej przez Niemców Europie podczas II wojny ś wiatowej. 

Powstanie w 1944 roku, bo o nim mowa, na zawsze zmieniło oblicze stolicy 

Polski. Multimedialna ekspozycja oddaje atmosferę powstań czej Warszawy, 



pokazuje nie tylko militarne dzieje 63 dni walk i ż ycie codzienne ludnoś ci 

cywilnej, ale takż e opisuje powojenny terror komunistyczny. Spacerując 

po granitowym bruku, wś ród gruzów zniszczonej stolicy posłuchać  moż na 

opowieś ci powstań ców i obejrzeć  powstań cze pamiątki. Zrozumieliś my, jak się 

czuli przemieszczający się  kanałami ż ołnierze, ujrzeliś my z lotu ptaka 

zrównaną z ziemią stolicę na filmie „Miasto Ruin”. Serce obiektu stanowi 

stalowy monument przechodzący przez wszystkie kondygnacje budynku. Jego 

ś ciany pokrywają daty kolejnych dni powstania i ś lady po pociskach, 

a z wewnątrz dobiega brzmienie bijącego serca, które symbolizuje ż ycie 

Warszawy w 1944 roku. Ciekawą atrakcją była instalacja interaktywna, za 

pomocą której wś ród archiwalnych zdjęć  Powstań ców Warszawskich moż na 

było odnależ ć  swojego sobowtóra.  

                         Nasza wycieczka do Warszawy była pełna wraż eń , okazała się 

nie tylko wspaniałą podróż ą, ale też  lekcją patriotyzmu, której nigdy nie 

zapomnimy. 

  

Oto fotorelacja:                https://youtu.be/W0eV4FZhfiQ 



      Z okazji zbliżających się wakacji redakcja „Szkolnych Newsów” 

życzy wszystkim dużo odpoczynku, a zarazem przygód i 

niezapomnianych wrażeń! Wypoczywajcie, realizujcie swoje plany, 

rozwijajcie zainteresowania. Cieszcie się wolnym czasem i słońcem, 

spełniajcie marzenia. Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, z 

zapasem sił, gotowi do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych 

zadań. 
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