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       Wiosna 

20 marca w Polsce rozpoczyna się astronomiczna wiosna. Na dworze 

robi się coraz cieplej, słońce wygląda zza chmur i opady są  coraz 

rzadsze. Na wsiach zielenią się łąki i zaczyna się wypas zwierząt ho-

dowlanych. Wszyscy z utęsknieniem czekamy na wiosnę, wtedy nabie-

ramy dużo siły i pojawia się w nas mnóstwo energii do działania. Wio-

sna to piękny czas, kiedy noce stają się krótsze, a rankiem ptasi świer-

got budzi nas ze snu. 

Stronę wykonała Julia Jaremczak, kl. VI 

 Statystyki 

 Schronisko 

 Moje rybki 

 Warszawa 

 Abstrakcjonizm 

 Pablo Picasso 

Koretka: Marta Ziembińska, klasa 4b 



     Bocian biały 

Bocian przez wielu ludzi uważany jest 

za symbol Polski, jednak  nie gniazduje 

on tylko w Polsce, lecz w całej Europie,  

północno-zachodniej Afryce, południo-

wo-zachodniej Azji i w południowej 

Afryce. Bociany są mięsożercami, żywią 

się owadami, płazami, gadami i małymi 

ssakami. Większość ze swojego poży-

wienia znajdują na lądzie, wśród niskiej 

roślinności i w płytkich wodach.  

Bociania para buduje gniazdo, które starczy im na kilka lat. Każdego roku samica skła-

da około 4 jaj, z  których po 33–34 dniach wykluwają się  pisklęta. Rodzice wysiadują 

jaja i karmią młode. Młode opuszczają gniazdo 58–64 dni po wykluciu, lecz nadal są 

karmione przez rodziców przez kolejne 7–20 dni. Ptak ten ma niewielu naturalnych 

wrogów, jednak może być siedliskiem kilku rodzajów pasożytów; w jego upierzeniu że-

rują wszy i wszoły, a duże bocianie gniazda są schronieniem dla wielu rodzajów rozto-

czy z rzędu żukowców. Ten charakterystyczny ptak dał początek wielu legendom na ca-

łym świecie, z których najbardziej znana jest historia o dzieciach przynoszonych przez 

bociany.  

Julia Jaremczak,  kl. 6 a Google.pl 

Google.pl 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszo%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBukowce


 

Kot japoński—bobtail – rasa kota krótkoogonowego (z jęz. angielskie-

go bobtail znaczy krótko obcięty ogon). Krótki ogon jest efektem  mutacji genetycznej. 

Japońskie bobtaile są rasą występującą od stuleci w Japonii, gdzie uważa się, że przyno-

szą szczęście domowi i domownikom, zwłaszcza trójkolorowe, nazwane mi-ke (co oznacza 

trzy kolory). Japońskie bobtaile zwróciły nie tak dawno na siebie uwagę  miłośników ko-

    Bobtail 

Budowa ciała 

Tułów długi, dobrze umięśniony. Bar-

dzo krótki ogon, który jest zakrzywio-

ny lub zawinięty o długości do 10 cen-

tymetrów. Trójkątna głowa z wysoki-

mi kośćmi policzkowymi. Du-

że uszy. Oczy owalne, szeroko osadzo-

ne, duże, skośne w kierunku uszu. 

Waga od 2,5 do 4 kg. 

Ubarwienie 
Tradycyjne odmiany to między innymi: czarny, biały, rudy i szary. Barwy oczu zależą od koloru 

sierści. Najwięcej łatek znajduje się na  głowie, ogonie i nogach. 

Julia Jaremczak, kl.6 A 



Białowieska,  Po-

powicka,  Wejhe-

rowska, Jelenia,  

Niedźwiedzia, 

Starograniczna,  

Przedmiejska, 

Rysia  

Ulice należące do okręgu 

Gimnazjum nr 1 
Prowadzona jest tam 

gazetka „Pinecha”.  In-

formacje umieszczone 

są na stronie: 

www.gim1.wroclaw.pl 

Gimnazjum nr 1 

Drzwi otwarte: 13 lutego 

Klasy: 

Edukacja medialna (angielski i niemiecki) - roz-

szerzona treść z języka polskiego z ukierunko-

waniem na media i kulturę. 

 

Fizyka, chemia i biologia (angielski i francuski) 

- rozszerzona treść z fizyki, chemii i biologii. 

 

Matematyka i fizyka (angielski, niemiecki) - roz-

szerzona treść z matematyki i fizyki.  

 

 Moje wymarzone gimnazjum 

Zuzanna Sibińska, klasa 6b 



  

Jak poznać czy koń jest zły, zaniepokojony lub przestraszo-

ny? Jaki jest jego nastrój? Najlepiej ob-

Jestem zły! 

Gdy koń jest 

zły, odgina 

uszy do tyłu, 

a szyję pod-

nosi do góry. 

Uwaga! 

Koń, który 

jest zdener-

wowany, mo-

że próbować 

kopnąć, a na-

wet ugryźć. 

Chce mi się 

spać… 

Gdy koń jest 

senny, zwie-

sza smętnie 

głowę, roz-

luźnia mię-

śnie, a uszy 

odchyla do 

tyłu i na boki. 

Boję się! 

Gdy koń jest 

czymś zanie-

pokojony, 

czegoś się 

boi, napina 

wszystkie 

mięśnie, a je-

go uszy są 

postawione 

„na sztorc”. 

Czujnie ob-

serwuje oto-

czenie.  

Mam tyle  

energii! 

Koń, który ma w 

sobie dużo ener-

gii, podnosi uszy 

do góry i niespo-

kojnie się zacho-

wuje. Niespokoj-

nie chodzi w 

miejscu i gotowy 

jest do 

„działania”. 

Źródła zdjęć: Google grafika 

Autor: Zuzanna Sroka, klasa 6b 



 

Granat uprawiano już 5 tyś. lat 

p.n.e. W starożytnej Grecji i 

Egipcie roślinę tę czczono jako 

świętą, a starożytna medycyna 

Chin uznawała sok z granatu 

za "skoncentrowane życie" i 

symbol długowieczności. Z po-

wodu dużej ilości nasion granat stał się symbolem płodno-

ści i siły rozrodu roślin. 

 

 

 

1.Za pomocą ostrego noża przetnij skórkę granatu. 

2.Odetnij koronę owocu. 

3.Rozłam na części granat. 

4. Usuń wszystkie białe części błonki. 

5. Odciągnij nasiona od skórki na mały talerzyk. 

W ten sposób otrzymasz nasionka owocu. 

Jadalne są wyłącznie pestki  i otaczający je miąższ. Polecam ten 

pyszny owoc. Dzieci można zachęcić do spożywania tego owocu 

mówiąc, że sa to małe kryształki z magicznymi właściwościami. 

Zuzia Sibińska, klasa 6b       



              POTRZEBNA FUNDACJA! 

Fundacji mamy sporo i to jest bardzo dobre! 

Na świecie jest wiele ludzi i zwierząt, którzy 

znajdują się w potrzebie. Fundacje są od te-

go, aby im pomagać. Warto pomagać 

wszystkim w ich potrzebach! 

Fundacja TVN Nie jesteś 

sam  i fundacja POL-

SAT. 

 W POLSCE NIEDAWNO GRAŁA 

WIELKA ORKIESTRA 

ŚWIĄTECZNEJ POMO-

CY. 

 

MARTA ZIEMBIŃSKA, KL.4B 

ŹRÓDŁO GOOGLE.PL 



 
                           Statystyki 
Dnia 10 lutego 2015 roku pojechaliśmy na wyciecz-

kę do Urzędu Statystycznego. Bawiliśmy  się tam 

świetnie. Mieliśmy różne zadania do wykonania. 

Sprawdzaliśmy też odpowiedzi na wiele pytań np. 

ilu ludzi mieszkało w Polsce w 2013 r. itp. Poznali-

śmy Gusia —  to taka postać (pluszak), który uwiel-

bia statystykę . 

Dowiedzieliśmy się, że Główny Urząd Statystyczny 

to w skrócie GUS. Mieści się on w Warszawie.  

Statystyki to ankieta w której statystyk* zamieszcza 

informacje dotyczące świata. Ludzie mogą przyjść 

do urzędu i sprawdzić różne informacje .Wracając 

do naszej wycieczki,  zdobywaliśmy punkty za naszą 

wiedzę uzyskaną w trakcie warsztatów. 

 Nasz słowniczek  

STATYSTYK * - OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ  

 PRZYGOTOWYWANIEM STATYSTYK.  

  Lubię matematykę!  

     A wy ? 

      :-) 

Marta Ziembińska, klasa 4b 

 



                             

 

W naszej szkole organizowana jest akcja dla psów ze schroniska we 

Wrocławiu. Zbieramy karmę różnych firm. 

Proszę, odpuście sobie słodycze chociaż raz i kupcie karmę dla psa. To 

dla nas taki drobiazg, a dla psów tak wiele. 

Wszystkie karmy są zbierane w pokoju nauczycielskim, a zbiórką zaj-

muje się p. Sylwia Piątek. Te psy są biedne i mają bardzo smutne życie.       

Gdy oglądam filmy o takich psach, chce  mi się płakać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Ziembińska, klasa 4b 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cafeanimal.pl%2Fkluby%2FPinczerki-miniaturowe-i-inne-kundelki!!!%2C142&ei=ixwIVbK0FYj2OsmagZAN&bvm=bv.88198703,d.ZWU&psig=AFQjCNEcn-R32


 

Malarstwo 
                PABLO PICASSO               

  Pablo Picasso to najbardziej znany artysta na świecie, który 

zajmował się malarstwem. Urodził się 25 października 1881 ro-

ku w Maladze. Jest to hiszpański malarz, który fascynował się 

też rzeźbiarstwem. 

               

OTO I ON 

 

  

      

 

 

PRZYSZYKOWAŁAM DLA WAS 

JESZCZE  OBRAZY , KTÓRE NAMA-

LOWAŁ PABLO  PICASSO 

  

Karolina Doleczek, klasa 4b  



 

 

Sztuka abstrakcyjna-abstrakcjonizm to jeden z głównych kierun-

ków w malarstwie, rzeźbie i grafice XX wieku. W przeciwieństwie do do-

tychczasowego malarstwa pokazuje coś, co nie przypomina ani martwej 

natury, ani ludzi, ani nic innego. Wielu abstrakcjonistów, którzy rozpoczęli 

malowanie w tym kierunku, zostało wyśmianych. Dopiero gdy się to 

przyjęło, brano z nich przykład. To dzięki nim powstał ten 

nurt– abstrakcjonizm. 

Można powiedzieć, że abstrakcjonizm jest 

pewną rozrywką dla nas i sposobem na 

rozwinięcie naszej wyobraźni. Mogą to być 

zwykłe bohomazy, to i tak rozwijamy swoją 

wyobraźnię i stajemy się bardziej kreatywni. 

Abstrakcjonizm jest również używany w pracy kosmetyczki. Wiele 

specjalistek maluje paznokcie w barwne wzory. Na ten nurt malar-

stwa nastała moda w studiach tatuażu. W wielu sa-

lonach możemy znaleźć coraz to wymyślniejsze 

plamki i inne nieprzewidywalne kształty. 

Zuzanna Sibińska, klasa 

6B  

 Kandinsky 

Bardzo lubię ten styl. Mój wolny czas 

spędzam na projektowaniu, uży-

wając właśnie tej dziedziny sztuki. 

 

 

 

 

 

 

 

http://hoga.pl/dobry-temat/kandinsky-i-pozostali-gryzmolacy/attachment/kandinskykompozycjavii-2/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.google.pl%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26frm%3D1%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0CAcQjRw%26url%


Maneki-neko—manekineko ( jap. 

„kot zapraszający”). Figurka ko-

ta z krótkim ogonem przedstawione-

go w pozycji siedzącej z podniesioną 

łapą w geście przywoływania 

(najczęściej lewą, choć zdarzają się 

też figurki kota z uniesioną prawą 

łapą).  

W XXI wieku Maneki-neko są szczególnie popularne 

w Japonii, Chinach i Tajlandii. Ustawia się je w punktach sprzedaży losów, mają 

za zadanie przyciągać klientów swoim skinieniem. Umieszczenie ich na placach 

targowych, wystawach, a także  w domach prywatnych ma na celu przyciągnąć 

dobrobyt i oddalić nieszczęście.  

        Maneki-Neko 
                                                               Symbol szczęścia 

Julia Jaremczak, kl. 6A 

Figurki maneki-neko przypominają ko-

ty rasy japoński bobtail nazywaną popu-

larnie w Japonii kazoku-neko (dosł. „kot 

rodzinny“).  Posążki maneki-neko są wy-

konane  zazwyczaj z  malowanej cerami-

ki, jednak w obecnych czasach częściej 

wykonuje się je z tworzyw sztucznych. 



Moje rybki są złote i małe, i 

mają duże, przeźroczyste 

akwarium. Nie mają imion, 

bo im ich jeszcze nie nada-

łem :) 

Moje rybki jedzą taki specjal-

ny pokarm dla rybek i bardzo 

to jedzenie lubią. 

Moje rybki wyglądają 

bardzo podobnie do tej 

rybki, która jest zamiesz-

czona na fotografii poni-

żej. 
Moje ryby mają swój specjal-

ny mały domek w środku 

akwarium, gdzie wchodzą na 

noc, aby się przespać. 

Też mają swoje własne 

podwodne zabawki. Są 

bardzo ruchliwe. 

Mateusz Modrzejewski , klasa 4b 



Kiedy nadeszły ferie, pojechałem 

na trzy dni do Warszawy. Spaliśmy 

w hotelu, który nazywał się Inter-

continental. 

Wynajęliśmy pokój na trzydziestym 

siódmym piętrze, a na czterdziestym 

trzecim piętrze, czyli na najwyższym 

piętrze hotelu był basen. Poszliśmy zwiedzić 

Pałac Kultury i Na-

uki. Pojechaliśmy 

windą na samą górę 

i widzieliśmy pięk-

ne widoki. Niestety, 

byliśmy tam tylko 

trzy dni. Prawie co 

dzień padał śnieg i 

była ogromna mgła. 

Czasem siąpił też 

deszcz.  

 

Droga z Warszawy 

do domu zajęła 

nam dwie i pół go-

dziny autem. Była 

bardzo duża mgła i 

warunki drogowe 

były niezbyt dobre. 
Mateusz Modrzejewski, klasa 4b 



ZŁUDZENIA OPTYCZNE 
Złudzenia optyczne są często podchwytliwe. Wielu ludzi uważa, że złudzenie 

optyczne  wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Oto obrazek złudzeń 

optycznych: 

 

 

 

Pionowe odcinki są równoległe. W wyniku dorysowania ukośnych kre-

sek mamy wrażenie, że pionowe kreski nie są równoległe. A są! 

Widzisz starą kobietę czy młodą dziewczynę ? 

Uwielbiam patrzeć na iluzje optyczne. 

 

AUTOR: JAGODA BORYSIAK, klasa 4b 

ŹRÓDŁA ZDJĘĆ: WWW.GOOGLE.PL 



ZŁUDZENIA OPTYCZNE 

cz.2 
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