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Majowe kalendarium: 

1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy 

2 maja - Dzień Flagi RP 

3 maja — Święto Konstytucji 3 maja 

8 maja —Dzień Zwycięstwa 

26 maja —Dzień Matki 

31 maja - Boże Ciało 

Co w numerze? 

 Dzień Marchewki s. 2 

 Wspominamy EuroWeek, s. 3, 4 

 Eurowizyjne ciekawostki, s. 5 

 Humor, s. 6 

 W miesiącu maju przy-

padają ważne dla każdego Po-

laka święta narodowe. Histo-

ryczne rocznice upamiętnili-

śmy uroczystym apelem, któ-

ry został przygotowany przez 

uczniów klasy VII.  

 Pamiętajmy o naszej Oj-

czyźnie nie tylko podczas uro-

czystości państwowych! 



 

W kwietniowy poniedziałek w naszej szkole dominowały barwy marchwi – poma-

rańcz i zieleń. Dlaczego? 4 kwietnia obchodzony jest Dzień Marchewki.   

Kolor marchewkowy gościł na korytarzach szkolnych, widoczny był również  

w tonacji ubrań uczniów i nauczycieli. Jak na Dzień Marchewki przystało były także za-

bawy, tańce i konkursy z marchewką w roli głównej. Ponadto każda klasa przygotowała 

plakaty oraz hasła zachęcające do spożywania tego jakże zdrowego warzywa.  

Laureaci w Konkursie Marchewkowym: 

 klasy I-III - pierwsze miejsce  

      klasa III a i II 

 klasy IV-VI - pierwsze miejsce  

       klasa IV b 

 klasy VII i gimnazjum -  

 pierwsze miejsce klasa 2 a 

Marchewkowe ciekawostki: 

 Marchewka najprawdopodobniej pochodzi z Persji.  

 Pierwotnie marchewki miały kolor fioletowy. 

 Pomarańczowa marchewka pierwszy raz wyhodowa-

na została w Holandii w XIV wieku. 

 Istnieją odmiany marchewek w kolorze fioletowym, 

białym, żółtym, czerwonym, a nawet czarnym. 

 W Portugalii marchewka uznawana jest za owoc. 

 Na świecie średnio zjada się 1,5 kg marchewek rocz-

nie, natomiast w Polsce na osobę wychodzi 21 kg 

rocznie. 

 W marchewce jest aż 88% wody.  

Dlaczego warto jeść marchewkę? 

 Marchew jest bogatym źródłem beta-karotenu,  

który zamienia się w witaminę A, dzięki czemu po-

maga w utrzymaniu zdrowej skóry. Beta-karoten 

korzystnie działa na wzrok, dlatego jeśli dużo czasu 

spędzasz przed komputerem, chrup marchew!  

 9 marchewek zawiera tyle samo wapnia co 1 szklan-

ka mleka.  

 Bogactwo mikro- i makroelementów (wapń, żelazo, 

magnez, cynk, potas, miedź i fosfor) w marchewce 

działa wzmacniająco i chroni nasz organizm  

przed anemią, reguluje również pracę żołądka. 

 Marchew zabija szkodliwe bakterie w jamie ustnej  

i pomaga zapobiegać próchnicy.  



EuroWeek 

 Ostatnie dni kwietnia spędziliśmy bardzo inten-

sywnie - już po raz drugi wzięliśmy udział w projek-

cie edukacyjnym EuroWeek – Szkoła Lidero w.  

Tym razem miejscem szkolenia był Lądek Zdro j. 

Nasza grupa: 

 Warsztaty językowe rozpoczęły się 27 kwietnia - zapoznali-

s my się  wo wczas z innymi uczestnikami projektu oraz z opiekuna-

mi - wolontariuszami, kto rych zadaniem było szlifowanie naszych 

umiejętnos ci językowych.  



 Przez kolejne trzy dni bralis my udział w zajęciach, 

kto rych gło wnym celem była komunikacja w języku an-

gielskim.  

 Zajęcia miały ro z ną formę - były projekty w gru-

pach, nauka tan ca, pokaz talento w, prezentacje wybra-

nych krajo w, gry, zabawy oraz spacery.  

 Na zakon czenie otrzymalis my certyfikaty, zrobili-

s my pamiątkowe zdjęcia i poz egnalis my się z wolonta-

riuszami, kto rzy towarzyszyli nam przez cztery dni. 

Oto efekty naszej kilkudniowej pracy:) 

 EuroWeek to kolejne 

cenne dos wiadczenie  

w zdobywaniu umiejętnos ci 

językowych i poznawaniu 

nie tylko nowych ludzi,  

ale i innych kultur oraz tra-

dycji. Z pewnos cią nie była 

to nasza ostatnia przygoda  

z projektem i mamy nadzie-

ję na ciąg dalszy. 



Eurowizja 2018 kalendarium: 

- 8 i 10 maja - półfinały 

- 12 finał 

Polska wystąpi  

w 2 półfinale jako 11. 

 Konkurs odbędzie się w Altice Arena  

w Lizbonie w Portugalii. Było to pierwsze 

zwycięstwo tego kraju, które zapewnił Salva-

dor Sobral z piosenką jazzową ,,Amar pelos 

dois’’. Piosenka miała zarówno wielu fanów  

jak i wrogów. Utrzymana w spokojnym kli-

macie opowiadała o utraconej miłości. 

L.p. Kraj Punkty 

1 Ukraina 108 

2 Szwecja 81 

3 Norwegia 67 

4 Belgia 63 

5 Niemcy 53 

L.p. Kraj Punkty 

1 Niemcy 68 

2 Austria 48 

3 Wielka Bryta- 40 

4 Francja 39 

5 Irlandia 37 

Kraje, od których Polska otrzymała  

najwięcej punktów: 

Ranking OGAE, czyli fanów konkursu:  

Kraj Wykonawca Piosenka 

Izrael Netta Toy 

Francja Madame Mercy 

Finlandia Saara Aalto Monsters 

Australia Jessica We  love 

Grecja Yianna Terzi Oneiro Mou 

Nasi reprezentanci:  szwedzki 

wokalista Lukas Meijer  

i polski dj Gromee. 

Kraje, którym Polska przyznała  

najwięcej punktów: 

W półfinałach zmierzy się 37 

uczestników: w pierwszym 19, 

a w drugim 18. 

Ubiegłoroczny reprezentant 

Portugalii i zwycięzca Euro-

wizji 2017, Salvador Sobral. 



W raju spotykają się Newton, Pascal i Einstein. 

Trzej fizycy stwierdzili, że pobawią się w chowa-

nego. Einstein zaczyna liczyć: 

1, 2, 3, ...  

Pascal i Newton zastanawiają się gdzie tu się 

schować. Pascal chowa się za jakąś chmurką. Ne-

wton bierze kredę i rysuje na ziemi kwadrat metr 

na metr, po czym staje w nim.  

- ..., 99, 100. Szukam.  

Einstein odwraca się i widzi za sobą Newtona.  

- Ha! Mam cię!  

- Nie, nie, nie - odpowiada Newton - Ja jestem 

jeden Newton na metr kwadratowy, czyli Pascal!   

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony 

na następny rok.  

Nauczyciel matematyki zwraca klasówki  

w pewnej wyjątkowo trudnej klasie. 

- Muszę z przykrością stwierdzić, że 60%  

z was nie ma najmniejszego pojęcia o mate-

matyce. 

Na to jeden z uczniów: 

- Przesadza pan psorze! Tylu to nas nawet nie 

ma w tej klasie.  

Wsiada matematyk do tramwaju i spogląda  

na swój zegarek. Jest 10:00. Jadąc, widzi zegar 

na wieży, który wskazuje 9:58. Po chwili mija 

kolejny miejski zegar wskazujący godzinę 9:55.  

- Kurczę, jadę w złą stronę!  

Student szuka pomocy u swojego kolegi: 

- Weź mi pomóż, muszę napisać rodzicom, że zno-

wu oblałem egzamin. Wymyśl coś, żeby dobrze 

zabrzmiało. 

- To pisz: „Jestem już po egzaminie, u mnie nic 

nowego”. 
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