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kwietnia: Międzynarodowy 

Dzień Ptaków 

1 kwietnia: Prima aprilis- dzień 

żartów 

 

2 kwietnia: Międzynarodowy 

Dzień Książki dla Dzieci 

2 kwietnia: Światowy Dzień  Autyzmu 

            

 4 kwietnia Dzień Zwierząt Bezdomnych  

 

7 kwietnia: Światowy Dzień Zdrowia  

14 kwietnia  Święto Chrztu Polski  

21 kwietnia: Wielkanoc              
22kwietnia: Poniedziałek Wielkanocny
                          

22 kwietnia: Dzień Ziemi    

 

22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 

 

29 kwietnia  Międzynarodowy Dzień Tańca  
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 Czas    

na   przerwę 

   Z okazji nadchodzących Świąt 

Wielkanocnych składamy wszystkim 

Czytelnikom najserdeczniejsze 

życzenia radości, zdrowia                    

i pomyślności.   

  Redakcja 

   Deszcze częste             
w kwietniu wróżą,                                                              
że owoców              
będzie dużo.  

https://www.kalendarzswiat.pl/miedzynarodowy_dzien_swiadomosci_zagrozenia_halasem/
https://www.kalendarzswiat.pl/miedzynarodowy_dzien_tanca/


   

 

 

Lotnictwo 

 Pierwszy lot samolotem silnikowy wykonali bracia 

Orville i Wilbur Wright ( czytaj Rajt). 

 

 

 
 
 W historii lotnictwa był też najszybszy pasażerski sa-

molot Concord, który osiągał prędkość naddźwiękową.  

 

 

Teraz jako samoloty pasażerskie latają ,np: 

 Airbus A380, A340, A320; Boeing 747, 737. 

 

 

 Są też samoloty wojskowe. Najszybszym         

z nich był samolot Lockheed sr -71 Blackbird. Latał   

z prędkością 4 287,5 km/h. Został  zaprojektowany    

w latach 50 XX wieku, a latał w latach 60. 

 
 

 

 
 Największy samolot świata to 

transportowy Antonov 225, który ma 

aż 6 silników. Lata w barwach ukraiń-

skich i przewozi bardzo duże towary. 

Na nasze lotnisko przylatuje Boeing 

747 linii UPS. 
 

 

 

 

 

 Istnieją też mniejsze samoloty wykorzystywane w rolnictwie do oprysków oraz przeciwpożarowe. 

Mają one duże zbiorniki, w których przewożą wodę do gasze-

nia pożarów. 

 Balon był pierwszym przyrządem,  na którym człowiek 

wzniósł się w powietrze, w roku 1709. Dziś służy do lotów 

widokowych, oglądania krajobrazów. 
 
 W lotnictwie są też helikoptery, które są wykorzysty-

wane w wojsku, policji oraz do przewożenia chorych. W prze-

ciwieństwie do samolotów, nie potrzebują 

pasa startowego, gdyż mogą startować pio-

nowo.            Jakub R(3d) 
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Pisać każdy może 



 

 

 Pewnego dnia trznadel Krzyś wy-

brał się do sklepu po chrzan.  

 Gdy  leciał nad trzcinami, zauważył 

dużo grzybów. Zapatrzył  się tak, że wle-

ciał w pokrzywy. Bardzo poparzony, udał 

się dalej po zakupy. Sklep był w zagajniku z dużymi brzozami. Gdy dotarł na miejsce, zastał 

tam sowę śpiącą smacznie na krześle. Postanowił, że nie będzie jej  budził i przyleci    

po chrzan  wieczorem, a teraz wróci po grzyby i zrobi 

sos w domu.  

 Po obiedzie poszedł spać i zapomniał kupić chrzan. 

      Wojtek G(2b) 

 

Pewnego dnia trznadel poleciał do sowy na podwieczorek. 

Sowa mieszkała w brzozie, gdzie miała krzesło uplecione z trzciny. 

Przygotowywała zupę z grzybów i chrzanu oraz surówkę z pokrzyw. Gdy zje-

dli, sowa powiedziała, że ma ochotę się zdrzemnąć. 

Trznadel wrócił do domu.      Lena I(2b) 

 

Pewnego dnia Krzyś przechadzał się po lesie. 

Gdy przechodził obok wielkiej brzozy, nagle zobaczył grzybki obro-

śnięte pokrzywami. Zauważył to trznadel i postanowił pomóc Krzysiowi po-

zbierać grzyby. Chłopiec chciał z nich zrobić marynatę, ale potrzebował 

chrzanu. Gdy szedł po chrzan, zauważył jeziorko zarośnięte trzciną. 

Wrócił do domu i powiedział: 

- To był męczący dzień.     

 Dominik B(2b) 
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Pisać każdy może 
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Pociągi 

Pociągi mają wagony i jeżdżą po torach. Zatrzymują się na stacji. Są różne pociągi. Pociągi osobo-

we wożą bardzo dużo pasażerów. Towarowe mogą przewozić różne rzeczy, np. meble, metale. Pociąg 

towarowy bardzo wolno się rozpędza, bo jest ciężki. Są też stare pociągi parowe, które zużywają bardzo 

dużo węgla.            Tomek(3d) 

Piłka nożna 

Piłka nożna to sport zespołowy. W drużynie jest 11 piłkarzy. Na bramce stoi bramkarz. Mecze pił-

ki nożnej są na dworze i w halach. Mogą w nią grać dzieci i dorośli. W piłce nożnej są różne zasady, np. 

karny jest wtedy, jeśli inny zawodnik sfauluje piłkarza w polu karnym.   Kamil(3d) 

Fortnite 

Fortnite to gra komputerowa. Gram w nią z kolegami. W tej grze jest dużo postaci (skinów). Jest 

Czarny Rycerz, Oman, Komando Gwiazdka. W grze buduję różne rzeczy, np. bramy lub szukam przed-

miotów.           Filip(3d) 

 

 

7 marca 

Dzisiaj mogłem pospać dużej, ponieważ zaczynałem lekcje po południu.  

Zjadłem śniadanie, umyłem zęby i zacząłem przygotowywać się do szkoły. Odprowadził 

mnie tata. W trakcie dnia miałem zajęcia z pierwszej pomocy Po szkole tata zawiózł mnie   

na dodatkowe zajęcia z j. angielskiego. Spotkałem się na nich z moimi kolegami     

z przedszkola. Kiedy wróciłem do domu, mama czekała na mnie z kolacją.  

Ten dzień minął mi spokojnie i miło.      Ksawery S(2b) 

 

Kartka z pamiętnika 

Labirynt 

                        Ala Sz(3b) 



Blok czekoladowy 

Przepis ten pamięta czasy, kiedy moja mama była małą dziewczynką.
        Nikola(3d) 

 Str. 5 

Palce lizać 

Rebusy 
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 Wojtek G(2b)  
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 Str. 6 

Konkurs! 

Znajdź wszystkie chmurki, umieszczone w bieżącym 

numerze gazetki. Odpowiedź na kartce przynieś   

do s. 22. Podpisz kartkę. Za prawidłową odpowiedź 

otrzymasz drobny upominek.  Kasia B(2b) 

Kącik szaradziarski 

 Leżał kamień na kamieniu, pod kamieniem - kamień, a na kamieniu - 

kamień. Ile było kamieni?      Dominik B(2b) 

Krzyżówki wiosenne 

1.Święto w kwietniu. 

          

2.Wkłada się je do wazonu.                  

3.Jeździmy na nim.                     

4. Wczesne kwiaty.                     

5. Śmigus -….           

6. Przylatują na wiosnę. 

Hasło:    

  

 

 

Z liter w zaznaczonych polach ułóż hasło. 

Laura G(2b) 

 

 

1.Roślinny zwiastun wiosny.                       

2. Pora roku przed latem.             

3.Pachnące dzwonki.         

4.Na niebie rankiem.        

5.Kotki na wierzbie.                

6. Z nich wyrastają liście. 



She(he) is wearing... 

    Wojtek G(2b) 
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      Uśmiechnij się ... 

Mama próbuje nakarmić córkę - niejadka.                                

- Jedna łyżeczka za tatusia, druga  - za mamusię, trzecia - za  babcię, czwar-

ta - za dziadka…                                                                       

- Mamo, a czy wy wszyscy nie możecie najeść się sami? 

 

- Mamo, kiedy zapoznałaś się z tatą?                   

- Nie zadawaj głupich pytań, Sylwester - odpowiada matka. 

 

Mały Staś mówi do taty.          

- Już wiem, ożenię się z babcią!                

Ojciec na to.                        

- Bzdura, nie możesz ożenić się z moją mamą.                  

-To dlaczego ty mogłeś z moją? 

 

Dwie kobiety rozmawiają ze sobą.                    

- Wiesz, mój syn ma już cztery miesiące. I już siedzi!      

- Tak?! A za co? 

 

- Jak  się czuje ogórek w towarzystwie śmietany?                   

- Mizernie. 

 

Wybrali: Zuzia G, Staś B, Małgosia A, Lena K, Oliwier W(2b) 

   Wczesna wiosna to czas, kiedy można zobaczyć płonące łąki lub zarośla. Niestety, ciągle wiele osób wierzy, że 
na miejscu spalonej trawy lub trzciny wyrośnie świeża, młoda roślinność. Rzecz w tym, że trawa i tak wyrośnie. Na-
tomiast podczas wypalania łąk ginie wszystko, co na nich żyje. Organizmy nie są w stanie przetrwać pożaru, 
ani uciec przed nim– są najczęściej zbyt małe. Ogień niszczy to, co znajduje się na powierzchni, ale także pod nią, 

np.. dżdżownice. Bardzo groźny dla mrówek i trzmieli jest dym, który dusi zwierzęta w ich norkach.  

   Niestety, często giną też ludzie podpalający trawy. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przy-
padku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i prze-
noszą na pobliskie lasy i zabudowania. Podczas zmiany wiatru ludzie nie są w stanie uciec przed niebezpiecznym 
żywiołem. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, 

szybka jazda na rowerze to około 30 km/h).     

   Jeśli zauważymy pożar, zachowajmy ostrożność. 
Nasza pomoc powinna polegać na zabezpiecze-
niu siebie i  wezwaniu specjalistycznych służb. 
Dzwonimy po straż pożarną (998) lub wybieramy 
numer alarmowy 112.  Pamiętajmy, że strażacy       
i służby leśne, aby rozprawić się z żywiołem, uży-
wają fachowego sprzętu, m. in. tzw. tłumicy, która 
kształtem przypomina wiosło na bardzo długim kiju. 
Zanurzona częściowo w wodzie służy do gaszenia 

płomieni na odległość.    (em) 

      Rady nie do szuflady 


