
Drodzy czytelnicy!

Witam Was w kolejnym numerze gazetki szkolnej. Natłok obowiązków nie 
pozwolił nam wydać więcej numerów, ale w tym krótkim semestrze udało się 
przynajmniej złożyć ten jeden numer. 

W numerze znajdziecie kolejną porcję informacji dotyczących szkoły, naszych 
imprez, osiągnięć i projektów szkolnych oraz trochę ciekawostek i tego, co nas 
interesuje najbardziej. 

Niedługo też wakacje – w związku z tym, że to ostatni numer gazetki przed 
wakacjami, życzę wszystkim dobrego zakończenia roku szkolnego i słonecznych 
wakacji :)

I oczywiście zapraszam do lektury!

Opiekun gazetki
Agata Boratczuk

Nr 12Maj 2018

Gazetka koła informatycznego 
Sp im. Bolesława Krzywoustego 

w Kamieńcu Wrocławskim.



ROZRYWKA

HUMOR SZKOLNY

Podczas egzaminu jeden ze studentów 
poprosił o otwarcie okna. Profesor zezwolił
i powiedział:
- Okno można otworzyć, orłów tu nie ma, 
nie wyfruną.
Po egzaminie, gdy już wszyscy wychodzili 
profesor słyszy:
- Ooo! Patrzcie, profesor też wychodzi 
drzwiami... 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj 
koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy 
od siebie. 

Rozmowa kolegów z gimnazjum:
- Chodzę z Zosią, bo ona jest zupełnie inna, 
niż wszystkie dziewczyny.
- Tak? A co w niej takiego wyjątkowego?
- Ona jako jedyna w ogóle chce ze mną 
chodzić. 

Nauczyciel matematyki zwraca klasówki
w pewnej wyjątkowo tępej klasie.
- Muszę z przykrością stwierdzić, że 60%
z was nie ma najmniejszego pojęcia
o matematyce.
Na to jeden z uczniów:
- Przesadza pan psorze! Tylu to nas nawet 
nie ma w tej klasie.

Puk, puk!
- Kto tam?
- Matematyka.
- Sama?
- Nie, z zagrożeniem.

Jasiu przychodzi do domu i mówi do 
mamy:
- Mamo, dostałem 5 w szkole.
Mama:
- Naprawdę? A z czego?
Jasiu:
- Tak. Dwójkę z historii, jedynkę
z matematyki, jedynkę z przyrody i jedynkę 
z polskiego.

KALENDARZ DZIWNYCH DAT

CZERWIEC
1 czerwca - Święto Bułki
2 czerwca - Dzień Bez Krawata
3 czerwca - Dzień Dobrej Oceny 
11 czerwca - Dzień Podeptanych na Śmierć 
w Czasie Tańca 
13 czerwca - Święto Dobrych Rad
15 czerwca - Dzień Wiatru
21 czerwca - Światowy Dzień Deskorolki
24 czerwca - Dzień Przytulania 
30 czerwca - Dzień Rozwalania Zabawek

LIPIEC
1 lipca - Dzień Psa
2 lipca - Międzynarodowy Dzień UFO 
4 lipca - Święto Hot-doga
15 lipca - Dzień bez Telefonu Komórkowego
19 lipca - Dzień Czerwonego Kapturka 
27 lipca - Dzień Rakiety 

SIERPIEŃ
6 sierpnia - Dzień Musztardy
16 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Zagrychy 
18 sierpnia - Dzień Latarni Morskich
22 sierpnia - Wolsztyńskie Święto Świni 
27 sierpnia - Dzień Tira 
31 sierpnia - Dzień Blogów

WRZESIEŃ
2 września - Dzień Dużego Rozmiaru 
3 września - Dzień Błyszczyków
5 września - Dzień Postaci z Bajek 
8 września - Dzień Dobrych Wiadomości
23 września - Dzień Spadającego Liścia
24 września - Dzień Grzyba 
29 września - Dzień Stawów i Oczek Wodnych 
30 września - Dzień Chłopaka 



PODRÓŻE PO ŚWIECIE
GRECJA

Grecja – kraj położony w południowo-wschodniej części Europy, na południowym krańcu 
Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy z czterema państwami: Albanią, Republiką Macedonii
i Bułgarią od północy oraz Turcją od wschodu. Ma dostęp do czterech mórz: Egejskiego
i Kreteńskiego od wschodu, Jońskiego od zachodu oraz Śródziemnego od południa. Poza 
częścią kontynentalną, w skład Grecji wchodzi około 2500 wysp, w tym 165 
zamieszkałych. Najważniejsze to Kreta, Dodekanez, Cyklady i Wyspy Jońskie. 

Informacje i ciekawostki 

●Kraj ten jest 2,4 razy mniejszy od Polski.
●Największą wyspą jest Kreta.
●Kraj ten zamieszkuje około 50 000 Polaków.
●Motto kraju : „Wolność albo śmierć”.
●Po centrum stolicy Grecji w dni parzyste (od poniedziałku do piątku) mogą poruszać się 
tylko samochody z parzystymi numerami rejestracyjnymi i odwrotnie.
●Grecja zajmuje 57 miejsce w rankingu najpotężniejszych armii na świecie.
●Na wyspie Itaka ludzie żyją średnio 10 lat dłużej niż w pozostałych miejscach w Europie.
●Grecja ma najdłuższy hymn na świecie. Składa się ze 158 zwrotek.

Symbolika flagi

Flaga Grecji jest prostokątem podzielonym na dziewięć ułożonych na przemian 
poziomych pasów: pięć niebieskich i cztery białe. W lewym górnym rogu umieszczony jest 
kanton z białym krzyżem na niebieskim tle. Krzyż wskazuje na przywiązanie Greków do 
cerkwi prawosławnej. Kolor niebieski symbolizuje niebo i otaczające Grecję morze, a biały 
- pianę morskich fal, z której, zgodnie z mitologią grecką, powstała bogini piękności 
Afrodyta. Według innej wersji, biel oznacza słuszność walki o wolność w 1821 roku. 
Dziewięć biało-niebieskich pasów odnosi się do dziewięciu sylab z powstańczego motta 
Eleuthería é Thánatos (wolność albo śmierć).

Iga Niewiadomska



PODRÓŻE PO ŚWIECIE c.d.
WYSPY COOKA

Wyspy Cooka  –  samorządne terytorium stowarzyszone Nowej Zelandii na południowym 
Oceanie Spokojnym w Polinezji obejmujące wyspy o tej samej nazwie.

Flaga
Flaga Wysp Cooka przedstawia 15 gwiazd w okręgu - symbolizują jedność piętnastu wysp 
archipelagu, wiarę w Boga i wzniosłe cele mieszkańców. W kantonie umieszczona jest 
Flaga Wielkiej Brytanii na znak historycznego związku z Wielką Brytanią (królowa 
brytyjska jest głową państwa Wysp Cooka).

Geografia
W skład Wysp Cooka wchodzi 15 atoli i wysp pogrupowanych w dwa łańcuchy: 
Południowe Wyspy Cooka (Aitutaki, Atiu, Mangaia, Manuae, Mauke, Mitiaro, Palmerston, 
Rarotonga - największa i jedyna wyspa wulkaniczna, Takutea) oraz Północne Wyspy 
Cooka (Manihiki, Nassau, Penrhyn, Pukapuka, Rakahanga, Wyspy Suworowa).
Powierzchnia Wysp Cooka wynosi 236,7 km˛, natomiast obszar wyłącznej strefy 
ekonomicznej wysp wynosi 1 800 000 km˛. Wyspy zamieszkuje 18 740 osób (2007). 
Stolicą i największym miastem jest Avarua na wyspie Rarotonga.

Ludność
Mieszkańcy wysp są głównie Polinezyjczykami, których określa się mianem 
Polinezyjczyków Wysp Cooka. Ich liczba wynosi około 16,5 tysiąca. Należą do kilku grup 
etnicznych, tworzących społeczności poszczególnych wysp lub zespołów wysp. Posługują 
się pięcioma różnymi językami z rodziny polinezyjskiej oraz językiem angielskim.
W ostatnich latach obserwuje się zlewanie poszczególnych grup w jedną wspólnotę 
etniczną. Do ich tradycyjnych zajęć należą uprawa palm kokosowych, cytrusów oraz 
rybołówstwo i połów pereł. Rocznie wyspy odwiedza także ok. 30 tys. turystów 
zagranicznych, co stanowi dodatkowe źródło utrzymania mieszkańców.

Angelika Habiak



PROJEKTY SZKOLNE

KODOWANIE NA EKRANIE

26 kwietnia 2018 roku wszyscy uczniowie klas I-III uczestniczyli w darmowych 
warsztatach multimedialnych zorganizowanych przez firmę Empiria.  Podczas 
zajęć, uczniowie od pierwszych sekund zajęć pracowali z własnym tabletem. 
Najpierw oglądali krótką animację, w której poznawali  historię bohatera. 
Wspólnie szukali  rozwiązań i wymyślali  jak pomóc bohaterowi rozwiązać problem 
za pomocą pracy w aplikacji. Następnie uczniowie poznawali  instrukcję obsługi 
aplikacji i samodzielnie uczyli się jak z niej korzystać.  Pracowali  indywidualnie 
na tablecie oraz współpracowali  ze sobą, aby wykonać twórcze zadanie. Na końcu 
 wcielali  się w rolę uczestnika „Tableturnieju”.  Bawiąc się sprawdzali, co nowego 
i inspirującego zapamiętali podczas spotkania z Panem Tabletem. Uczniowie  przy 
pomocy aplikacji Code Karts, przechodzili  zróżnicowane poziomy,  kodując 
wirtualny samochód w ten sposób, aby bez kolizji dotarł do mety. Podczas
45 minutowych zajęć uczniowie poznali  podstawowe znaczenie programowania
i kodowania  świetnie się przy tym bawiąc.

Monika Walkowiak



PROJEKTY SZKOLNE c.d.

PROJEKT SPORTOWY ULTIMATE

W dniach 11.04-13.04 wraz Aglomeracją Wrocławską rozpoczęliśmy nowy 
program sportowy pod nazwą „Ultiszkoła”, w którym to dzieci na lekcjach 
wychowania fizycznego poznawały nową grę, a mianowicie Ultimate Frisbee.
Ultimate to gra zespołowa z użyciem latającego dysku (frisbee) łącząca w sobie 
elementy koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej i rugby. Jest bardzo dynamiczna
i widowiskowa, a od graczy wymaga wytrzymałości, szybkości i zręczności. 
Jednocześnie jej zasady są proste i czynią ją bardzo łatwą do opanowania dla 
początkujących.
Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów (reprezentantów 
Polski w Ultimate): naszego absolwenta Łukasza Dobranowskiego oraz Dariusza 
Urbaniaka. Było dużo biegania, radości oraz zdrowej rywalizacji.

Mateusz Kwaśny



W SZKOLE

DZIEŃ WIOSNY - SZKOLNY DZIEŃ TALENTÓW

21.03.2018 odbył się Dzień Wiosny w SP w Kamieńcu Wrocławskim. Był to bardzo 
ekscytujący dzień dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Uroczystość dotyczyła 
przywitania Pierwszego Dnia Wiosny. Z tej okazji były przygotowane występy 
uczniów dotyczące różnych dziedzin, np. recytacji, śpiewu, gry na instrumencie 
czy tańca. Wszystko było oceniane przez szanowne jury, w którym zasiedli 
nauczyciele: Agata Boratczuk, Mateusz Kwaśny, Magdalena Bobowska
i z samorządu szkolnego: Oliwia Stelmaszczyk oraz Mateusz Nowakowski oraz 
eksperci Karolina Kownacka, Mirosław Wenc, Dorota Żukowska i Jolanta 
Jerzycka. Całą uroczystość prowadzili konferansjerzy w parach: Emilia Czopnik 
wraz Dominikiem Cedro, Angelika Habiak z Adamem Szymańskim, Szymon 
Wrabec z Tymonem Korczyńskim, Małgorzata Król i Aleksandra Gajewska
i Wiktoria Górska z Igą Niewiadomską oraz pani Ewa Król. Oprócz występów we 
wszystkich dziedzinach na uroczystości można było zobaczyć prace plastyczne 
uczniów z klas 4-7 oraz klas gimnazjalnych. Oceniane były tez wiosenne stroje 
oraz zaangażowanie klas w uroczystość. Wszyscy uczestnicy, którzy zdecydowali 
się wystąpić, dostali talenty złote, srebrne lub brązowe oraz słodkie nagrody. 
Wszyscy się świetnie bawili, a ten dzień na pewno zostanie zapamiętany przez 
wszystkich na długi czas, ponieważ okazało się, że w naszej szkole jest mnóstwo 
utalentowanych w różnych dziedzinach osób. 

Iga Niewiadomska



SŁAWNI LUDZIE

Emma Charlotte Duerre Watson  – brytyjska aktorka i modelka. Zadebiutowała 
rolą Hermiony Granger, jednej z głównych bohaterów w serii filmów o Harrym 
Potterze. Prababcia Emmy jest polką. Emma uwielbia jeść Nutellę – stwierdziła, że 
„to danie mogłaby jeść do końca życia”. Lubi muzykę klasyczną. Zna włoski, 
francuski, niemiecki w stopniu płynnym. Mówi w co najmniej siedmiu językach. 

Oprócz serii o Harrym Potterze Emma Watson wystąpiła również w wielu innych 
produkcjach np.:

Oliwia Stelmaszczyk



PRZYRODA WOKÓŁ NAS

TRZEWIKODZIÓB

Trzewikodzioby, butodzioby – rodzina ptaków z rzędu brodzących, obejmująca 
tylko jeden gatunek, charakteryzuje się stosunkowo krótkim, ale potężnym
i szerokim dziobem, haczykowato zagiętym na końcu, którego kształt przypomina 
trzewik (stąd nazwa) Dziób jest przystosowany do szukania pożywienia w mule. 
Zwykle jest opuszczony ku dołowi, często nawet oparty na szyi. Jest on poruszany 
silnymi mięśniami, dzięki czemu ptak może chwytać śliskie, duże ryby 
dwudyszne. Stosunkowo duże oczy są przesunięte ku przodowi, co wspomaga 
widzenie trójwymiarowe. Upierzenie szare z zielonkawym połyskiem.

Trzewikodziób jest dużym ptakiem, dlatego też rzadko kiedy lata, w czasie lotu 
podkurcza szyję opierając o pierś dziób. Wykorzystuje prądy powietrzne 
wznoszące, może wtedy osiągać wysokie pułapy, nie lata na odległości większe niż 
500 metrów. Nie jest ptakiem wędrownym, przemieszcza się tylko okresowo ze 
względu na dostępność pokarmu czy zakłócenia w środowisku życia. Prowadzi 
głównie nocny tryb życia. Ptak przyjaźnie nastawiony do ludzi, pozwalający zbliżyć 
się obserwatorowi na 1-2 metra.

Trzewikodzioby są specjalistami pokarmowymi, co znaczy, że polują tylko na 
określony rodzaj zwierząt. Ich ofiarami są ryby dwudyszne,o długości od 15 do 50 
centymetrów i wadze 500 gramów chwytane dzięki mocnemu dziobowi. Poza tym 
ptaki te mają specyficzną strategię polowania. Bardzo często poruszają się po 
określonym obszarze jeziora, dzięki czemu wiedzą, gdzie ryby mają swoje kryjówki 
i gdzie przebywają o określonej porze dnia. W czasie polowania trzewikodziób 
cierpliwie i powoli brodzi w wodzie. Często też po prostu stoi i czeka, aż ryba sama 
do niego podpłynie. Kiedy ofiara znajdzie się w jego zasięgu, rzuca się na nią, 
rozkładając skrzydła. Cień skrzydeł oszałamia na moment rybę, dzięki czemu 
trzewikodziób ma czas, aby ją złapać. Po złapaniu zdobyczy ptak miażdży ją swoim 
dziobem i szybko połyka.



CUDA NATURY
Ryby potwory

red. Agata Boratczuk



CUDA NATURY
Zabójcze jeziora świata

red. Agata Boratczuk

Lake Natron, jezioro zamieniające życie
w kamień (Tanzania) – stworzenia, które giną w jego 
wodach, zamienia w posągi, a następnie wyrzuca je 
na brzeg. Nauka może to łatwo wyjaśnić: wodór
i zasady tworzą sól i wapień, które zapobiegają 
rozkładowi ciał. 

Kivu, wybuchające jezioro (niedaleko Rwandy)  – 
wszelkiego rodzaju aktywność wulkaniczna lub 
nawet najlżejsze trzęsienia ziemi powodują, że jezioro 
natychmiast eksploduje, zabijając 2 miliony ludzi 
mieszkających w pobliżu. Wynika to z dużej ilości 
dwutlenku węgla i dużych ilości metanu w wodzie.

Roopkund, jezioro szkieletów (Himalaje) – na dnie 
tego jeziora pozostały szkielety 200 osób, które 
zginęły w tajemniczej śmierci przez śmiertelny grad 
wielkości kul krykieta (7 cm średnicy). Leżą tam od 
ponad 11 stuleci. Zabrania się pływania w jeziorze, 
ponieważ nikt nie wie, jakie inne śmiertelne 
tajemnice może posiadać.

The Boiling Lake, wrzące jezioro (Dominikana)  - 
temperatura wody jeziora wynosi 92°C. Jest 
absolutnie zabronione pływanie w tym jeziorze, 
chyba że chce się być ugotowanym żywcem. Jjezioro 
znajduje się w kraterze wulkanu i jest stale 
podgrzewane.

Kawah Ijen Acidic Lake, najbardziej kwaśne 
jezioro na świecie (Indonezja)  – wody mają 
delikatny turkusowy kolor, temperaturę 200°C na 
dnie i zawierają śmiercionośny metan, który w nocy 
świeci tajemniczym niebieskim kolorem. Na 
brzegach osiada siarka, którą miejscowi zbierają
i sprzedają.

Killer Lake Nyos, zabójcze jezioro (Cameroon ) - 
zabiło do tej pory 1746 osób.  Z powodu wulkanu 
na dnie jeziora 21 sierpnia 1985 dwutlenek węgla 
dostał się do wody, wypłynął na powierzchnię
i rozprzestrzenił się wszędzie jako chmura, 
zabijając każdą żyjącą istotę w pobliżu jeziora.



NAUKA
Figury niemozliwe

Trójkąt Penrose'a
Diabelskie widły

Schody Penrose'a

Sześcian Neckera







SPORT
GMINNE ZAWODY „2” W MINI PIŁCE SIATKOWEJ 

KLAS IV DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

23 maja odbyły się w naszej szkole gminne zawody „2” w mini piłce siatkowej klas 
IV dziewcząt i chłopców. Podczas zawodów zostały rozegrane dwa turnieje: 
dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięły udział szkoły podstawowe z Kamieńca 
Wrocławskiego, Czernicy, Ratowic, Chrząstawy oraz Dobrzykowic.
Walka była bardzo wyrównana, a mecze niezwykle emocjonujące. Po długich 
rozgrywkach wyłonili się zwycięzcy: w kategorii dziewcząt I miejsce i tytuł mistrzyń 
gminy zdobyły dziewczynki z SP Czernica, II miejsce zdobyły dziewczynki z SP
z Kamieńca Wrocławskiego, które przegrały mecz finałowy w Tie-breaku,
a III miejsce wywalczyła SP w Chrząstawie. W kategorii chłopców zdobywcami
I miejsca i mistrzami gminy okazali się chłopcy z Kamieńca Wrocławskiego, na
II miejscu uplasowała się SP z Czernicy, a na III miejscu SP z Chrząstawy.
Już niedługo – 30 maja 2018 – Mistrzynie z Czernicy i Mistrzowie z Kamieńca 
Wrocławskiego będą reprezentować naszą gminę na zawodach powiatowych w SP 
w Kamieńcu Wrocławskim.
W drużynach z naszej szkoły grali: Patrycja Marciniak, Nina Skupień, Maria 
Marzec, Hanna Woźnica, Kaja Balwierz, Nina Boratczuk i Ewa Tarantowicz
i Oliwia Iwańczak oraz Tycjan Krzywda, Jakub Janus, Franciszek Korta, Łukasz 
Zając, Ignacy Korczyński, Franciszek Olejniczak, Akan Ćmikiewicz i Adam 
Wawrzyniak.
Wielkie gratulacje dla zawodników – dla większości to były pierwsze zawody!!!
Opiekunami naszej ekipy byli nauczyciele WF Katarzyna Jezierska i Zbigniew 
Baran.
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