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Ziemowit Kubik, 6a 

 

WTARGNIĘCIE WIOSNY 
 

Był 8 stycznia. Wiosna właśnie oczekiwała na swoją kolej ponieważ rządy sprawowała wciąż 

Zima. Nudziło się naszej Wiośnie, więc pomyślała, że nic by się nie stało, gdyby tak 

wtargnęła sobie w Zimę. Jak powiedziała, tak się stało, więc zamiast śniegu zaczął padać 

ciepły, wiosenny deszcz zwany kapuśniaczkiem, a na dworze temperatura podskoczyła aż do  

18 stopni, a na drzewach wyrosły żywe, zielone  liście.  Słowem, było fajnie, lecz nie dla 

Zimy która wtargnęła na posiadłość wiosny i rozpętała awanturę. 

 

- Wiosno! Otwieraj drzwi! Co ty wyrabiasz? 

- wrzasnęła zdenerwowana Zima - Śnieg mi 

zabierasz i ocieplasz mi klimat? To nie 

twoja kolej, czekaj sobie do 20 Marca, a 

nie mi w styczniu włazisz!!! 

- Mam takie same prawo jak ty! Myślisz, że 

będę się tu 3 miesiące nudziła? Nie 

zamierzam! - burknęła Wiosna 

- Ja jakoś Jesieni nie wchodzę w paradę! 

Zgłoszę to do sądu w chmurach, oni się z 

tobą rozprawią, Żegnam ozięble! - 

krzyknęła trzaskając drzwiami Zima  
 

Zmartwiona Wiosna przemyślała słowa Zimy i niestety, obawiając się sądu w  chmurach, 

który był odpowiednikiem Sądu Najwyższego musiała się poddać. 

W ciągu kolejnych dni sporo rzeczy wróciło do zimowej normy. Śnieg znowu zaczął mocno 

sypać, temperatura znów wróciła na minus, a z pięknych liści pozostały tylko suche gałęzie 

drzew. Na szczęście dla nas, ludzie już wcześniej wymyślili efekt cieplarniany  
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Izabela Arciszewska kl. 6B 

 

Mamo, chcę mieć psa! 
- czyli co uwzględnić przy adopcji lub kupnie zwierzęcia 

 

Chciałbyś mieć kota, psa albo kanarka? Niezależnie jakie to zwierzę, odpowiedzialność 

zawsze jest ogromna i trzeba wziąć pod uwagę wiele rzeczy. Podczas kwarantanny 

posiadanie zwierzaka w domu jest dobrą opcją, ponieważ nie możemy się spotykać ze 

znajomymi, a opieka nad zwierzętami jest formą bliskiego kontaktu. Przedtem jednak 

trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań: 
 

 

1.Czy jestem w stanie dobrze zająć się 

zwierzakiem?  

Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że zwierzęta 

trzeba karmić, wyprowadzać, sprzątać im 

klatkę, chodzić do weterynarza, bawić się z 

nimi, okazywać im czułość, więc ważne jest 

żebyśmy mieli czas i siły na opiekę nad nimi. 
 

2. Jakie zwierzątko chcę mieć?  

Może chcę mieć kota, psa, jaszczurkę albo  

rybki? Przy wybieraniu zwierzęcia musimy uwzględnić bardzo dużo rzeczy, np. wielkość 

mieszkania, pokoju, warunki, jakim zwierzęciem będziemy się w stanie zająć, itp. Bo jeżeli, 

np. mieszkamy w bloku w mieszkaniu, to raczej weźmiemy kota albo kanarka niż charta. 

Trzeba wziąć też pod uwagę czy chcemy zaadoptować dorosłego psa, który potrzebuje 

pomocy czy np. kupić małego szczeniaka. 
 

3. Czy lepiej go zaadoptować czy kupić?  

Jest to bardzo ważna kwestia. Gdy kupujemy 

zwierzę z hodowli albo ze sklepu zoologicznego 

wtedy dokładnie powinniśmy znać jego 

pochodzenie. Gdy bierzemy zwierzę ze 

schroniska mogło być ono np. zabrane 

poprzedniemu właścicielowi za stosowanie w 

stosunku do niego przemocy,  przez co nasz 

nowy pupil może mieć traumę, więc jeśli nie   

chcemy takiego zwierzaka (bo to jeszcze większa odpowiedzialność)  - trzeba dużo się 

dowiedzieć na temat zwierzęcia. 
 

4. Skąd go wziąć?  

Jeżeli chcemy wziąć pupila z hodowli musimy się upewnić że jest sprawdzona i dobrze 

prowadzona, a gdy chcemy adoptować podopiecznego ze schroniska trzeba być pewnym, że 

zwierzęta są tam dobrze traktowane. 
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5. Czy mój zwierzak będzie miał dobre warunki?   

Czy nowy domownik będzie miał odpowiednią ilość miejsca, czułość i opiekę, także 

zdrowotną? To wszystko trzeba uwzględnić zastanawiając się nad zwierzęciem. 
 

6. Czy mamy dość miejsca w domu? 

 Ilość miejsca w domu jest bardzo ważna jeśli chodzi o wybranie zwierzaka. Gdy mamy małe 

mieszkanie na Śródmieściu to prędzej wybierzemy małego zwierzaka np. kota, średniej lub 

małej wielkości psa, chomika, a gdy mamy dom jednorodzinny z ogrodem na obrzeżach 

miasta to możemy wybrać dużego psa np. owczarka niemieckiego albo bernardyna. 

 

7. Czy jestem gotowy na to, by zajmować się nim wiele lat?  

Często, gdy chcemy mieć pupila nie zastanawiamy się nad 

tym, że będziemy go mieć nawet kilkanaście lat. Trzeba 

sobie zdać sprawę, że nie będzie z nami dwa miesiące, więc 

jeżeli ma nam się szybko znudzić, to lepiej sobie odpuścić. 
 

8. Kto będzie np. czyścił kuwetę lub klatkę, wyprowadzał na 

spacer, zmieniał wodę itp. ?  

Kto będzie robił wszystkie te rzeczy? Oczywiście że Ty! 

Są takie rzeczy, które trzeba robić z rodzicami jak 

chodzenie do weterynarza itp. Ale to wszystko będzie na 

Twojej głowie. Karmienie, wyprowadzanie, czyszczenie 

kuwety albo klatki, zmienianie wody, tresowanie- jest to 

bardzo duża odpowiedzialność. Jeżeli to ma być Twój pupil, 

to Ty musisz być za niego odpowiedzialny. 

 

9. Czy rodzice się zgodzą?  

Przedtem i tak najpierw trzeba spytać rodziców o zgodę. 

 

 

Bo co, jeśli oni nie chcą mieć Twojego wymarzonego psa? Ich zdanie jest równie ważne jak 

Twoje. 
 

10. Czy stać mnie na utrzymanie zwierzęcia?  

Jedzenie, weterynarz, żwirek, trociny, klatki, akwaria, budy, obroże  

i smycze. To wszystko kosztuje. Musisz wiedzieć czy Cię na to stać. 
 

11. Kto się nim zajmie w wakacje? 

Bardzo często, gdy jeździ się na wakacje nie ma co zrobić ze zwierzakiem. Dla psów 

istnieją hotele, lecz one jednak kosztują. Warto mieć zaufaną osobę, która będzie 

doglądać lub będzie można zostawić u niej podopiecznego na czas wyjazdu. 

Mam nadzieję, że pomogłam w tej kwestii  
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Kamil Hodera kl. 6A 

 

Nürburgring. Jedno słowo wszystko znaczy. 
 
Tor Nürburgring jest najniebezpieczniejszym torem wyścigowym na świecie. Jego historia 

zaczęła się w 1927 roku w regionie Niemiec – Eifel. Zbudowano go z powodu bezrobocia w 

tym rejonie. Łącznie pracowało przy nim 25.000 osób. Pętla Nordschleife liczy ponad 22km 

długości, a różnica pomiędzy najwyższym i najniższym punktem na torze liczy 305 metrów. 

Tor kosztował łącznie 14 milionów marek, czyli równowartość 36 milionów euro.  

 

Nürburgring zwraca uwagę fanów motoryzacji oraz kierowców wyścigowych, nie tylko jako 

ogromny oraz piękny tor, ale jako miejsce gdzie straciło życie już 73 osoby i około 12 traci 

co roku. (To oznacza, że co drugi zakręt ma na koncie chociaż 1 ofiarę). Nie znalazłby się 

fan motoryzacji, który nie chciałby pojechać na ten piękny, a zarazem śmiertelny tor. 
 

 
 

Zielone piękne piekło 
 

Położenie toru jest jego zaletą i jednocześnie wadą. Nürburgring rozpościera się na 

wzgórzach, pętla Nordschleife przebiega przez lasy. Widoki z tego toru są 

najpiękniejszymi jakie mogą być na jakimkolwiek torze wyścigowym. Te 22 kilometry 

asfaltu są dostępne dla każdego podczas wydarzenia, które nazywa się „Trackday”. Jest to 

dzień, kiedy każdy za opłatą 29 Euro może wjechać swoim samochodem na legendarne 

Nordschleife. Co ciekawe, na torze obowiązuje niemiecki  kodeks drogowy, czyli np. nie 

można wyprzedzać od prawej strony, należy stosować się do ograniczeń prędkości itp. (Tak, 

na Nürburgring również są ograniczenia prędkości podczas dnia Trackday). Podczas jazdy 

na tym torze można poczuć adrenalinę, strach, ekscytację, a także zachwyt samymi 

widokami. Warto też wspomnieć jaki jest rekord Nordschleife: 5 minut 19 sekund i 564 

setne sekundy. Został on ustawiony przez bolid Porsche 919 Hybrid EVO, a za kierownicą 

zasiadł Timo Bernhard. Porsche to jest hybrydowe, czyli ma silnik elektryczny i spalinowy, 

ale to tłumaczyłem  w poprzednim artykule. 

Jest to model genialny pod względem aerodynamiki, przez tylne skrzydło i komplet 

spliterów (spoilery od strony podwozia) rewelacyjnie się prowadzi. Ma ponad 1000 koni  
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mechanicznych, z czego 710 koni to silnik spalinowy i 433 – to silnik elektryczny. Bolid ten 

waży tylko 870 kg!! Stosunek mocy do masy to 1.3 konia mechanicznego na 1 kilogram wagi 

samochodu. Więc jeśli moc jest większa niż masa – znaczy, że lepiej z takim autem nie 

zadzierać. Sam wątpię, czy ktoś zrobi coś lepszego w  przyszłości. 
 

 
  

 

 

 

Niki Lauda, który uciekł z cmentarza 
 

Niki Lauda był genialnym kierowcą 

wyścigowym.  Jednak tor miał inne plany 

wobec niego 1 sierpnia 1976 roku. W tym dniu 

miał się odbyć wyścig Formuły 1 na torze 

Nürburgring, ale z powodu złej pogody Lauda 

prosił, by został przełożony na następny dzień. 

Zorganizowano głosowanie, które przegrał. 

Wyścig rozpoczęto. Podczas drugiego 

okrążenia Lauda chciał wyprzedzić zawodnika 

przed nim. Był to James Hunt, który był na 

prowadzeniu. Niestety, Niki wypadł z trasy 

uderzył w bandę i bolid się zapalił. Inni 

kierowcy zatrzymali się, ale nikt nie był w 

stanie go żywcem wyciągnąć. Lauda trafił do 

szpitala i zapadł w śpiączkę. Cudem uniknął 

śmierci, dlatego mówi się, że wtedy uciekł z 

cmentarza. Lauda został zapamiętany jako 

prawdziwa legenda motorsportu. 
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Julia Witkowska kl. 6c 

 

Balet-moja pasja. 

 
Przygodę z baletem rozpoczęłam w wieku 8 lat. Mama zaprowadziła mnie na pierwsze 

zajęcia i od tamtej pory trenuję regularnie 4 razy w tygodniu. Uczęszczam do Szkoły 

Baletowej przy fundacji Capitol prowadzonej przez p. Ałłę i Giviego Abesadze. Balet to nie 

tylko zajęcia przy drążku i nauka układów ale również stroje, makijaże i spotkania w świecie 

artystycznym. Bywa ciężko, męcząco ale warto!!! Na balecie mam grono bliskich przyjaciół, 

wspieramy się i spędzamy z sobą dużo czasu.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

W tym sezonie wzięliśmy udział w 

Międzynarodowym Konkursie w Kołobrzegu, 

gdzie wraz z koleżankami zajęłam II miejsce. 

Obecnie czekamy na wyniki eliminacji do 

międzynarodowego konkursu Dance World 

Cup. W zeszłym sezonie miałam przyjemność 

występować na deskach Opery Wrocławskiej 

w spektaklu „Dziadek do orzechów”. Kocham 

to co robię, a w dobie pandemii to jedyny 

sposób na odrobinę normalności. 
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W Kanadzie od ponad 60 lat urządza się 

największy na świecie festiwal tulipanów, na 

którym pokazywanych jest ponad milion 

kwiatów. Tulipany są nie tylko pięknym 

ukoronowaniem wiosny, ale również symbolem 

przyjaźni między Kanadą a Holandią.  

 

 

 

 

W Hiszpanii obchodzi się święto Las Fallas 

podczas którego są pokazy sztucznych 

ogni oraz petard, a mieszkańcy robią 

specjalne kukły, zwane ninots, które 

przedstawiają humorystyczne sceny z 

życia publicznego lub postaci 

fantastyczne. Ostatniego dnia święta 

kukły zostają publicznie spalone.  

 

W Japonii obchodzi się Hanami. Podczas 

tego święta obserwuje się kwitnące kwiaty 

wiśni. Są one metaforą życia i krótkotrwałego 

piękna. Kwitnące kwiaty zdobią wiele 

przedmiotów codziennego użytku i specjalnie 

na tę okazję restauracje i kawiarnie 

przygotowują specjalne menu. 

 

 

  

 

 

Pierwszy dzień wiosny to szczególny moment w roku, na który wszyscy czekają 

z wytęsknieniem. Jej początek jest szczególnie celebrowany nie tylko w Polsce, ale 

i całym świecie. W każdej części naszego globu wydarzenie to jest obchodzone 

zupełnie inaczej. Sprawdź, jakie ciekawe tradycje związane są z początkiem wiosny 

w innych krajach! 
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W Tajlandii celebrowanie wiosny zbiega się z Songkran, czyli Nowym Rokiem. Odbywa 

się wówczas wielki festiwal wody, przypominający nieco polski śmigus-dyngus. Delikatne 

pokropienie wodą na znak błogosławieństwa dziś przybiera rozmiar ogromnej wodnej bitwy. 
 

 W Indiach moment równonoc przypada na 

przełom lutego oraz marca. W okresie tym 

na terenie Indii obchodzone jest święto 

kolorów. Mieszkańcy oblewają się barwioną 

wodą i posypują kolorowym proszkiem. Moc 

kolorów ma podkreślić radość z 

odchodzącej zimy oraz powitanie wiosny. 

 

Meksyku pierwszy dzień wiosny świętuje się 

gromadząc się wokół prekolumbijskich 

zabytków, takich jak piramidy i ruiny świątyń. 

Mają one szczególne znaczenie. Starożytni 

mieszkańcy tego regionu – Mistekowie, 

Olmecy, Toltecy, Aztekowie – bardzo 

starannie wybierali miejsca ich budowy, 

kierując się swoją niezwykłą astronomiczną 

wiedzą.  

 

 Na wyspie Bali wiosenne przesilenie 

jednocześnie początek nowego roku.  

Najpierw odbywa się Melasti – rytuał 

oczyszczenia. Mieszkańcywyspy gromadzą 

się nad brzegiem oceanu, gdzie po 

kolorowej ceremonii, zanurzają się w 

wodzie. Następnego dnia obchodzona 

jest Tawur Kesanga, czyli ceremonia  

egzorcyzmów. Tym razem wszyscy spotykają się przy głównym miejskim rozstaju dróg, 

gdzie zgodnie z wierzeniami zbierają się demony. Odstraszyć ma je parada wielkich kukieł 

symbolizujących złe duchy. Ich kły i wypukłe oczy są przerażające (przynajmniej dla 

demonów), a groźny wygląd potęgują lampiony i latarki, którymi są podświetlone. 
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STAROPOLSKA BABA WIELKANOCNA 

(pisownia oryginalna) 

 

Garniec mąki przesianej i wygrzanej. Wziąść 10 łutów drożdży, rozpuścić w szklance mleka 

i wlać w mąkę, dodać jeszcze 3 szklanki letniego mleka, wymieszać ciasto, zabierając tylko 

połowę mąki, przykryć i zostawić w cieple, żeby podrosło.  

Gdy ciasto podejdzie, wlać do niego 40 żółtek ubitych do białości z półtora funtem cukru, 

wymieszać z resztą mąki, dodać ćwierć funta słodkich siekanych migdałów, 2 łuty gorzkich, 

tartej cytrynowej skórki, krajanej cykaty, pół funta rodzenków bez pestek, soli w miarę, 

wymieszać i wybijać przez godzinę.  

Potem wlać 3 szklanki sklarowanego masła 

i bić ciasto jeszcze przez pół godziny. 

Następnie postawić w cieple, żeby 

podrosło.  

Gdy dostatecznie podrośnie, wtenczas 

kłaść w formy wysmarowane masłem 

i wysypane bułeczką mniejsze połowy 

i postawić w ciepłem miejscu żeby 

podrosły. Kładąc ciasto w formy, trzeba 

kazać palić w piecu, a po wypróbowaniu go, 

gdy ciasto napełni formy wstawić 

ostrożnie do pieca, gdzie powinny 

zostawać przeszło godzinę. 
 

 

Kładąc ciasto w formy, trzeba kazać palić w piecu, a po wypróbowaniu go, gdy ciasto napełni 

formy wstawić ostrożnie do pieca, gdzie powinny zostawać przeszło godzinę. Wyjmując 

z pieca trzeba spróbować słomką, kładąc ją w środek baby. Jeżeli po wyjęciu słomka sucha, 

to baba upieczona, jeśli wilgotna, to trzeba jeszcze wstawić do pieca na kwadrans. 

 

WAŻNE 

o Chcąc się przekonać czy ciasto na baby jest dostatecznie gęste, trzeba wziąść 

ciasta w rękę, ścisnąć dobrze, jeżeli gałeczka z ciasta, która się nad ręką utworzy 

nie opadnie, tylko stanie, wtenczas dobre jest, a jeżeli opadnie, to za rzadkie, trzeba 

dodać mąki. 

o Po wsadzeniu do pieca, szczególniej delikatnych babek, trzeba wystrzegać się 

wstrząśnienia ich aby nie opadły, przy wyjmowaniu tę samą zachować ostrożność. 
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o Lekkich bab nie należy wyjmować z formy ciepłych, tylko położyć do ostudzenia 

z formą na bok na miękką poduszkę i obracać formę od czasu do czasu, żeby ze 

wszystkich stron ostygła. 

o Chcąc masło do ciast sklarować, trzeba w rądlu wolno roztapiać, potem odstawić, 

szum z wierzchu zebrać łyżką i przecedzić przez sito, zostawiając na dnie męty. 
 

 

Dla porządku i ułatwienia życia chcącym z 

tych przepisów skorzystać, podajemy 

współczesne przeliczniki ówcześnie 

 stosowanych miar i wag. 
 

Garniec - ok. 3,8 litra (dzielony 4 kwarty 

lub 16 kwaterek), 

Kwarta - ok. 0,9 litra (4 kwaterki), 

Kwaterka - ok. 0,24 litra (1/4 litra), 

Półkwaterek - ok. 012 litra (1/8 litra), 

Łut - ok. 12,7 g, 
 

Funt (warszawski) - ok. 0,4 kg (dazielony na 2 grzywny lub 32 łuty), 

Kopa - 60 sztuk (dzielona na 4 mendle - po 15 sztuk lub 5 tuzinów - po 12 sztuk), 

Kwadrans - 15 minut, 

Ćwierć - 1/4 (jedna czwarta). 
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ALBERT EINSTEIN – CIEKAWY ŚWIATA 

Fizyk i laureat Nagrody Nobla, którą przyznano mu dokładnie przed 100 laty. 

 

Myślisz, że tekst o naukowcu będzie nudny? Mylisz się bardzo! Naukowcy – to przecież 

zwykli ludzie. Tak, jak ty – przeżywali kłopoty w szkole, mieli swoje przyzwyczajenia 

i zainteresowania. Niektórzy lubili samotność, a inni dobrze czuli się w towarzystwie 

przyjaciół. Byli tacy, którzy lubili podróżować, a inni byli domatorami. Wszyscy natomiast 

obdarowani byli jedną ważną cechą: ciekawością świata, który ich otacza i chęcią 

odkrywania jego tajemnic. 

Nie martw się – wszystkich tajemnic jeszcze nie odkryli i wiele z nich czeka może właśnie 

na ciebie? 

Obok Alberta Einsteina nie sposób było przejść obojętnie – był bardzo interesującym 

człowiekiem i miał niezwykłe poczucie humoru. Do dzisiaj jego słowa i historie z jego życia 

potrafią rozbawić. Oto kilka z nich: 

 

Na pytanie 9-letniego syna czym się wsławił w nauce? Albert Einstein odpowiedział:  

- Gdy ślepy żuczek pełznie po powierzchni kuli, nie zauważa, że jego droga jest 

zakrzywiona. Mnie szczęśliwie udało się to zauważyć. 

** 

Einsteinowi zdarzyło się, że nie mógł znaleźć okularów. Odnalazła mu je dziewczynka.  

- Dziękuję Ci moje dziecko, jak się nazywasz? 

- Klara Einstein, tatusiu. 

** 

Do Einsteina przychodziła regularnie córeczka sąsiadów. Żona uczonego spytała go kiedyś 

czy nie żal mu tracić swego cennego czasu dla takiej smarkuli. Einstein odpowiedział 

poważnie:  

- Ależ ja wcale nie tracę czasu. Bardzo lubię miodowe cukierki. Ona mi je stale przynosi, a 

ja jej za to rozwiązuję zadania z rachunków. 

** 

Albert Einstein powiedział, że życie przypomina jazdę na rowerze - nie wolno się 

zatrzymać, bo człowiek się przewróci. 

** 

Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze. 

** 
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Nie mam żadnych szczególnych uzdolnień. Cechuje mnie tylko niepohamowana ciekawość. 

** 

Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesić. 

 

** 

Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do pierwszego 

to nie mam pewności. 

** 

Bardzo kochał przyrodę. Nie tyle ogromne, majestatyczne góry, co łagodne, kolorowe 

okolice, które dają człowiekowi wytchnienie. 

** 

Jest tylko jedna droga, która wiedzie człowieka do prawdziwej doskonałości: twarda szkoła 

życia. 

 

** 

Jedynie życie przeżyte dla innych jest godne miana życia. 

 

** 

Einsteinowi ciążyła czasem jego sława. Z natury był człowiekiem skromnym, ceniącym 

prywatność i nie lubił, jak reporterzy deptali mu po piętach. Oto w jaki sposób, osaczony 

przez prasę, odpowiedział żartobliwie na nalegania, aby "uśmiechnął się do kamery", w dniu 

siedemdziesiątych drugich urodzin w 1951 roku.  
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NASZE PRACE I TALENTY 

Tomek, 4a 
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ciąg dalszy… 

 

 
 

 

Jagoda, 7a 
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ciąg dalszy… 
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