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Koniec śniegu! 

Wiosna w biegu! (...) 

Budzi się przyroda wkoło, 

Będzie pięknie i wesoło. 

Słońce teraz częściej świeci, 

Na dwór wzywa wszystkie dzieci. 
          "Przedwiośnie'' - Joanna Guściora 
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Od Redakcji...  
Witajcie, Czytelnicy! 

Nadeszła już wiosna, zbliża się Wielkanoc, więc w  nowym 

numerze gazetki znajdziecie artykuły o wiosennej i świątecznej 

tematyce. 

 Przypominamy, że nadal obowiązuje zasada DDM - Dystans 

społeczny, Dezynfekcja oraz noszenie Maseczek. Pamiętajcie o tej zasadzie! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zachęcamy do czytania ,,Piątki z klasą"’! 

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do zespołu 

redakcyjnego, serdecznie zapraszamy! 

Zaglądajcie na internetową stronę szkoły!. https://sp5.cieszyn.pl/strona/piatka-z-klasa 

Przypominamy, że gazetka jest darmowa. 

           Miłego czytania  
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,,Przyroda 

wiosną’’ 
 Wiosna jest bardzo piękną porą 

roku. Jest słoneczna, radosna i taka 

unikalna. Jakie są zwiastuny wiosny? 

 Zwiastunami wiosny są między 

innymi: śpiewy ptaków, coraz dłuższe dni, zieleniąca się trawa, motyl – 

cytrynek, pąki na gałęziach, cieplejszy wiatr, mocniej grzejące słońce i piękne 

wiosenne kwiaty. Pąki pojawią się na: magnoliach, wierzbach (bazie, kotki) i 

wielu innych drzewach. Pierwszymi kwiatami, które zobaczymy są przebiśniegi i 

śnieżyczki, a potem będą kwitły: krokusy, przylaszczki, zawilce, sasanki, 

forsycje, narcyzy, bratki, hiacynty, tulipany, szafirki, konwalie, irysy, stokrotki, 

pierwiosnki, miodunki, fiołki i cebulice. Oprócz kwiatów można też zobaczyć 

ptaki i usłyszeć ich śpiewy. Klekot bocianów i śpiewy kowalików, zięb, 

rudzików oraz wielu innych ptaków jest bardzo przyjemny. Można się również 

wybrać na wycieczkę w poszukiwaniu wiosny. Nie trzeba wybierać się gdzieś 

daleko, wystarczy w najbliższą okolicę lub do parku. Ciekawym zajęciem jest 

obserwacja pogody. Sami możemy założyć sobie kalendarz pogodowy i 

wpisywać, jaka pogoda jest danego dnia. 

 Wiosna jest moją ulubioną porą roku. Wszystko się budzi na nowo do 

życia, jest kolorowo i pachnąco. Zachęcam Was wszystkich do obserwacji 

wiosny. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do poszukiwania wiosny. 

Poszukiwania czas zacząć! 

                                                                                                   Ninka, kl. 3b 

 

 

 

 

 

 

 

  



OPOWIADANIE 
 

Pierwsze zwiastuny wiosny okiem Ciapka – ciapka. 

 

Witajcie!               

 Czy widzieliście już jakieś oznaki wiosny? Krasnoludki zawsze 

z utęsknieniem czekają na wiosnę! 

 Miałem dzisiaj fantastyczny dzień. Razem z klasą III b wybrałem się do 

kina na film pt. „Tajemniczy ogród”. Tym razem wskoczyłem do plecaka Lenki. 

Kiedy wychodziliśmy ze szkoły padał drobny deszczyk, więc siedziałem sobie 

schowany w plecaku, ale gdy wracaliśmy z kina, na szczęście świeciło już piękne 

słoneczko.  

 Wyobraźcie siebie, że podczas spaceru nasza Pani pokazała nam urocze 

przebiśniegi i kolorowe krokusy. Pomimo deszczu wyjrzałem z kieszonki Lenki, 

bo nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności. Uwielbiam wiosenne kwiaty, a 

szczególnie podobały mi się żółte krokusy. Słyszałem, jak Agatka opowiadała 

Gosi, że w drodze do domu można również zobaczyć już bazie kotki, a w jej 

ogrodzie zakwitły też żółte kwiatki o nazwie rannik zimowy. 

Pierwsze wiosenne kwiaty zawsze wprawiają mnie w zachwyt. Teraz czekam 

jeszcze na piękne tulipany, żonkile i hiacynty. 

 A Wy, jakie wiosenne kwiaty lubicie najbardziej? Koniecznie wybierzcie 

się na spacer, w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny. 

 
          Ciapek- ciapek 

          (Agatka Czakon, kl. IIIb) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



ZWYCZAJE WIELKANOCNE
1
 

 
1. Wielkanocne porządki. Wszyscy domownicy muszą przyłożyć się do porządku - sprzątanie domu robi się tuż 

przed Wielkanocą. Sprząta się wtedy cały dom, mieszkanie; robi się świąteczne dekoracje, ozdoby. 

2. Malowanie jaj. Każdy region naszego kraju ma swój charakterystyczny sposób ozdabiania jaj. Są symbolem 

pomyślności oraz rodzącego się życia. Stanowią ważny element Wielkanocy. 

3. Wielki Tydzień. Rozpoczyna się wraz z Niedzielą Palmową, stanowi ważny dzień religii chrześcijańskiej.  

W Niedzielę Palmową należy się udać do kościoła w celu poświęcenia palemki. Poświęconą palemkę 

umieszcza się za obrazem lub nad drzwiami, aby chroniła przed burzą oraz ogniem. 

4. Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek zaczyna się Triduum Paschalne. Wtedy z ołtarza znikają wszelki 

przedmioty; dzwony  milkną aż do Zmartwychwstania. W Wielki Piątek odbywają się Drogi Krzyżowe. Tego 

dnia obowiązuje ścisły post. Obecnie w Wielką Sobotę święcone są nie tylko pokarmy, ale woda, ogień oraz 

cierń. Ozdobione bukszpanem koszyki powinny zawierać: baranka, jajka, chleb, chrzan, sól, ser, babkę. 

5. Niedziela Wielkanocna. Na śniadanie zazwyczaj są: żurek, biała kiełbasa, pasztety, pieczenie oraz szynki. 

Wielkanocne ciasta to mazurki i babki. Po świątecznym śniadaniu następuje zajączek wielkanocny, czyli 

szukanie upominku ukrytego w domu. 

6. Śmigus-dyngus. Wielkanocny Poniedziałek  polega na wzajemnym oblewaniu się wodą. Dawniej obowiązywało 

także uderzanie się wierzbowymi gałązkami (tzw. śmigus). Aby uniknąć śmigusa, można było wykupić się 

pisankami, słodyczami lub pieniędzmi. To właśnie jest tzw. dyngus. 

 

 

 

 

 

 
Estera, kl.3b 
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,,Mars i łazik’’ 
   

 Dnia 18.02.2021r. pomyślnie wylądował na Marsie łazik o nazwie 

Perseverance  wysłany przez NASA w celu zbadania, czy na Czerwonej Planecie 

istniało kiedyś życie oraz by zebrać  skały do badań. Łazik rozpoczął swoją 

podróż 30 lipca 2020r z przylądku Canaveral na Florydzie na pokładzie rakiety 

Atlas V. Jego podroż trwała prawie 7 miesięcy. NASA wybrała najlepszy termin, 

kiedy odległość Ziemi od Marsa jest najbliżej. Zdarza się to raz na dwa lata i dwa 

miesiące. Samo lądowanie trwało około 7 minut. Łazik wylądował w kraterze o 

nazwie Jezero.   

  Mars to czwarta planeta od Słońca, jest usiana kraterami. Odcień czerwieni 

bierze się od tlenków żelaza pokrywających powierzchnię. Na Marsie znajduje 

się najwyższy wulkan w Układzie Słonecznym – Olympus Mons jego wysokość 

wynosi od 25 do 27 km ponad otoczenie. Góra ta jest również bardzo duża 

powierzchniowo, u podstawy ma średnicę 624 km, czyli zajęłaby prawie cały 

obszar Polski! Wyobrażacie to sobie?! Olympus Mons jest wygasłym wulkanem.  

Mars jest bardzo nowoczesny  na powierzchni planety można znaleźć emotikon 

uśmiechniętej buźki :) Tak naprawdę to krater  Galle, który ma taki kształt. Jego 

zdjęcie wykonano przez sondę Mars Global Surveyor w 1999 roku. 

  Łazik Perseverance, który jest bohaterem misji ma wymiary 2,7 na 2,2 

metra, a jego masa startowa wynosi 1025 kg. Misja łazika potrwa 3 lata, z czego 

na Marsie spędzi co najmniej jeden rok marsjański czyli 687 dni ziemskich!  

Baaaardzo długo jak na to, że na Marsie nie ma żadnej, ale to żadnej stacji paliw! 

Zasilanie łazika w skrócie RTG lub inaczej radioizotopowa bateria 

termoelektryczna jako swoje ''paliwo'' wykorzystuje 4,8 kilograma 

radioaktywnego plutonu-238. 

Od czasu do czasu łazik Perseverance wymaga znacznie większej mocy 

dochodzącej do nawet 900 W (np. podczas prowadzenia badań lub poruszania 

się), bo łaziki poruszają się bardzo wolno, dlatego na jego pokładzie 

zainstalowano dwa akumulatory litowo-jonowe (to popularny typ ogniw 

stosowany m.in. w smartfonach czy samochodach elektrycznych). Ważą one 26,5 

kilograma. 

 Nowością dla misji marsjańskich są mikrofony, którymi dysponuje 

Perseverance. Nagrał nimi dźwięk marsjańskiego wiatru. 

Perseverance dysponuje też sporą liczbą kamer. Łącznie cała misja używa ich aż 

25, z czego 19 jest osadzonych na łaziku, trzy na osłonie podczas lądowania, 

jedna na module lądowania, dwie na dronie, to bardzo dużo :)! Przy tylu 

kamerach nic nie przemknie niezauważone:)!!! 

Na łaziku Perseverance znalazł się pierwszy dron, użyty w misjach marsjańskich. 

Niewielki helikopter o nazwie Ingenuity  ma przetestować, czy drony mogą być 



efektywnym narzędziem przy eksploracji Marsa (którego atmosfera jest dużo 

rzadsza niż ziemska - mniej więcej taka, jak nad Ziemią na wysokości 35km). 

Dron będzie wznosił się na wysokość 3-5 metrów, jego zasięg wynosi ok. 50 

metrów od miejsca startu i 90 sekund lotu, to bardzo krótko, ponieważ tak jak 

wspomniałem wcześniej, warunki na Marsie są bardzo trudne. 

 Na pokładzie łazika znalazły się spektrometr fluorescencyjny do zakresu 

rentgenowskiego, radar obrazujący obszar podpowierzchniowy, zestaw 

czujników do pomiarów meteorologicznych, urządzenie do eksperymentalnej 

produkcji tlenu, kamera do wykonywania zdjęć, analiz chemicznych i 

mineralogicznych z odległości, stereoskopowa kamera z możliwością 

przybliżania obrazu, spektrometr ultrafioletowy. Sporo tego prawda? 

 Czy wiecie, że komputer łazika Perseverance jest kilkokrotnie silniejszy niż 

wszystkie komputery, które dotąd wysłano na Marsa:):)?!!! 

 Bardzo fajna ta misja, pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać na efekty 

pracy łazika. Dzięki nauce możemy odkrywać taki wspaniały wszechświat:). 
            

           Autor: Wiktor, kl. 3b 
  

 

 

 



RECENZJA 
 

 

 Kolejną lekturą w trzeciej klasie był ,,Detektyw Pozytywka".   

 Autorem książki jest Grzegorz Kasdepke, który jest 

redaktorem naczelnym gazetki dla dzieci "Świerszczyk"  i należy do 

grona ,,Kawalerów Orderu Uśmiechu".  

 Lektura jest ogromnie ciekawa, a najbardziej dla tych, co lubią 

zagadki.   

 Detektyw Pozytywka mieszka w starej kamienicy, a jego agencja detektywistyczna 

,,Różowe Okulary" mieści się na strychu - to  bardzo mały pokoik. Detektyw ma tam czajnik 

na prąd, stolik z namalowaną planszą do gry w szachy i pionki, na parapecie stoi broń 

detektywa, czyli kaktus. 

 Detektyw Pozytywka nie rozwiązuje prawdziwych spraw, ale rozwiązuje zagadki 

mieszkańców: Pana Mietka, nauczycielki - Pani Ryczaj, Pani Majewskiej, rodzeństwa: 

Dominika i Zuzi, a także dziewczynki -Asi. 

 Książka należy do tych "wciągających",  więc, czytając ją, traci się poczucie czasu. 

 

 

           Antonina Żur klasa 3b  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Fot. facebook.com/detektywpozytywkagra 
 

 

 
 



Lena zgubiła bluzę. 
 

 Mama naszykowała wieczorem bluzę Lenie, aby rano, przed wyjściem do szkoły ją 

założyła, bo miało być zimno. Rano Lena była już spóźniona do szkoły, więc zabrała bluzę 

do ręki i wyszła z domu. 

  W drodze do szkoły spotkała swoją koleżankę Igę. Postanowiły jeszcze przejść przez 

park i parę razy zjechać na zjeżdżalni. Położyły swoje rzeczy na ławce i szybko pobiegły 

w stronę placu zabaw.* Do placu zabaw właśnie dochodziły koleżanki: Gosia i Agatka. 

Zaczęły nawoływać Igę i Lenę. Dziewczyny pośpiesznie zabrały plecaki i pobiegły do 

szkoły. W szatni szybko się przebrały i pobiegły na lekcje. 

  Zajęcia szybko minęły i po Lenkę przyjechała mama. Ponieważ było chłodno, od razu 

zauważyła, iż córka nie ma ubranej bluzy. Lenka przestraszona pobiegła do szatni sprawdzić, 

czy bluza nie została w szafce. Była to jej ulubiona bluza, ulubionego klubu hokejowego. 

Niestety, w szafce  jej nie było. 

 Lena przypomniała sobie bohatera przeczytanej ostatnio lektury - detektywa 

Pozytywkę. Postanowiła działać jak detektyw. Analizowała, gdzie mogła zostawić swoją 

bluzę. Przypomniała sobie, że była na placu zabaw. Pobiegła i w rozpaczy zaczęła nerwowo 

się rozglądać. Zrezygnowana usiadła na ławce i łzy zaczęły jej napływać do oczu, gdy nagle 

zauważyła, że spod ławki wystaje coś czerwonego. Schyliła się i z niedowierzaniem 

zauważyła, że to jest jej ulubiona czerwona bluza z kapturem. 

Z uśmiechem pobiegła do samochodu. 

          Lena, klasa 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Lena nie zauważyła, że bluza zsunęła się pod ławkę. 
 

 



ROZRYWKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      
 



 

KOLOROWANKA 

 


