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 List od Redakcji 
Drodzy czytelnicy naszej gazetki szkolnej Zegar Prawdy. Zbliżają się 

święta Wielkanocne ale wszyscy spisali się na medal , mimo obowiązków 
związanych ze świętami. Mamy nadzieję że docenicie nasze starania i wkład 
pracy, bo jesteśmy bardzo zadowoleni z tego numeru Wiosennego.  W tej 
gazetce znajdziecie opowiadania, recenzje, horoskop kwiatowy, co powinno 
się znaleźć w koszyczku wielkanocnym, przestrogi przed energetykami oraz 
jakiej muzyce warto poświęcić uwagę w Kwietniu.  

W tym miesiącu cała nasza redakcja składa serdeczne życzenia z 
okazji świąt Wielkanocnych:  

     Dużo zdrowia ,szczęścia 
Miło spędzonych świąt wielkanocnych  

W gronie rodzinnym, obfitego koszyczka 
Smacznego jajka, mokrego śmigusa dyngusa  

Ale przede wszystkim wspaniałej atmosfer  
Przy wielkanocnym stole. 

                                      Życzy cała redakcja gazetki Zegar Prawdy  
                                            Miłego Czytania 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjazd do Wrocławia- „Akcja- Motywacja” 
 
 Dnia 1. 03. 2016 r. odbył się wyjazd do Wrocławia, w celu wzięcia udziału  
w szkoleniu „Akcja motywacja”. Z naszej szkoły udział wzięły dwie osoby: Emilia 
 i Patryk z klasy 6. Po przybyciu do budynku Starostwa Powiatowego, w którym miało 
odbyć się szkolenie, każdy podawał swoje imię i nazwisko, skąd przyjechał  
i dlaczego. Pani prowadząca przedstawiła nam pierwszą część prezentacji, która dotyczyła 
rodzajów motywacji: wewnętrznej oraz zewnętrznej. Następnie naszym zadaniem było 
dobranie się w pary i napisanie na karteczkach, co nam pomaga, a co przeszkadza w uczeniu 
się, czyli stworzenie listy tzw. „pomocek” oraz „przeszkadzajek”. Po wykonaniu zadania 
pani prowadząca omówiła drugą część prezentacji oraz przeprowadziła dyskusję na temat 
naszych pomysłów. Kolejna część warsztatów to praca w  grupach – porównywaliśmy nasze 
pomysły z poprzedniego zadania. Prowadząca spisała wszystko na dużym arkuszu oraz 
omówiła nasze propozycje. Na koniec zostało nam powierzone zadanie: przeprowadzenie 
warsztatów na temat motywacji do nauki w naszej szkole.   
 
 

        Emilia Załupska kl. 6 
 



Zuzia Leszczewska radzi:
 

  

W koszyczku wielkanocnym powinny by
       rzeczy jak: 
 
                            Kiełbasa
       Jajko                                                                           Pisanka

 
   Sól i pieprz                                     Chleb                          Baranek 

 
 
    Zielone gałązki                                                       Babka wielkanocna

 
Aby serwetka na koszyczku nie spadła zabezpiecz j

Zuzia Leszczewska radzi: 

W koszyczku wielkanocnym powinny być takie

Kiełbasa    
Jajko                                                                           Pisanka 

Sól i pieprz                                     Chleb                          Baranek 

zki                                                       Babka wielkanocna

Aby serwetka na koszyczku nie spadła zabezpiecz ją

W koszyczku wielkanocnym powinny być takie 

Sól i pieprz                                     Chleb                          Baranek wielkanocny 

zki                                                       Babka wielkanocna 

Aby serwetka na koszyczku nie spadła zabezpiecz ją  gumką! 



CCCCiekawostki o zwierzętach: 
Czy wiesz że szarańcza jest jak pogodynka bo; jej ciało jest po bokach jest spłaszczone a odnóża są 
długie przystosowane do skakania , a przednie do grzebania w ziemi. Szarańcze mają  specjalny 
narząd wyczuwający zmiany ciśnienia w powietrzu i wiedzą kiedy spadnie deszcz.                                                                                
Czy wiesz że Jeże są sanitariuszami w ogrodzie; 
Jeże są największymi ssakami owadożernymi w naszym kraju. Jego rozmiary sięgają 12,5cm 
dochodzą nawet do 26,5cm a waga wynosi 800g do 1200g.Ma on malutkie oczy, zaokrąglone uszy 
oraz 20mm ogonek. Głównym pożywieniem jeży są robaki, ślimaki i owady. Jeż to jedyny ssak 
który nie jest wrażliwy na jad i może jest ropuchy i jadowite węże. Dlatego jeż jest sanitariuszem 
ogrodu. 
Czy wiesz że nietoperz jest pożytecznym ssakiem; 
Ciało nietoperza pokrywa  cienkie futro skrzydła mierzą  od 15cm do2m. Nietoperze są zwierzętami 
nocnymi a ich ciało jest przystosowane do  latania. Dzięki temu łatwo wychwytują owady w 
powietrzu np. komary, muchy itp. . Dlatego są pożyteczne dla ludzi bo zjadają różne owady. 
                                                                                                              Anna Podwysocka 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Przypomnij sobie swoją

     BARAN   21.03.-19.04          BYK  20.04.
Jesteś PRZEBIŚNIEGIEM!!      Jeste

 
 RAK  22.06.-22.07                LEW 23.07.
Jesteś STOKROTKĄ!!!        Jeste

 
WAGA 23.09.-22.10.            SKORPION 23.10.
Jesteś MAKIEM!!!                Jeste

 
KOZIORO ŻEC 22.12.-19.01.   WODNIK 20.01.
Jesteś BRATKIEM!!!               Jeste
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horoskop 
 

Jakim jesteś kwiatem? 
 

Przypomnij sobie swoją datę urodzenia i sprawdź jakim jesteś kwiatkiem :)
 

19.04          BYK  20.04.-22.05         BLIŹNIĘTA  23.05.
NIEGIEM!!      Jesteś KROKUSEM!!    Jesteś ŻONKILEM!!!

22.07                LEW 23.07.-23.08.               PANNA 24.08.
!!!        Jesteś MLECZEM!!!             Jesteś TULIPANEM!!!

22.10.            SKORPION 23.10.-21.11     STRZELEC 22.11.
 MAKIEM!!!                Jesteś FIOŁKIEM!!!               Jesteś CHABREM!!!

19.01.   WODNIK 20.01.-18.02    RYBY 19.02.
 BRATKIEM!!!               Jesteś LAWENDĄ!!!                 Jesteś RÓŻĄ

 

kwiatkiem :) 

Ź ĘTA  23.05.- 21.06 
ś ŻONKILEM!!!  

23.08.               PANNA 24.08.-22.09 
ś TULIPANEM!!!  

21.11     STRZELEC 22.11.-21.12. 
ś CHABREM!!! 

18.02    RYBY 19.02.-20.03 
ś RÓŻĄ !!!  



„Dziewczynka z szóstego księżyca” 
Drodzy Czytelnicy naszej gazetki, chcę Wam dziś polecić książkę, którą 

ostatnio przeczytałam. Utwór autorstwa Moony Witcher  pt.” Dziewczynka z 
szóstego księżyca”. Książka opowiada o Ninie, której rodzice wyjechali do Moskwy, 
ona została pod opieką swoich dwóch cioć, zamieszkałych w Madrycie. Nina dostaje 
list od dziadka wraz z biletem na lot do Wenecji. Niestety, jej dziadek poniósł śmierć, 
jednakże to nie powstrzymuje jej od wyjazdu. Nina odkrywa tajemnice swojego 
Dziadka związaną z szóstym księżycem oraz zdaje sobie sprawę, że jest zagrożona 
przez złego Maga . Nina zadaje sobie, pytania bez odpowiedzi. Dziewczynka wraz z 
pomocą czworga przyjaciół jednak po swych przemyślenia podejmuje się walki ze 
złem. Czy młoda alchemiczka da radę, dowiecie się tego, gdy przeczytacie książkę, 
mam nadzieję, że Was do tego zachęciłam.  Książka naprawdę godna polecenia.   

 
Życzę miłego czytania.  

Anna Podwysocka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Muzyka na kwiecień 
 

1. Lukas Graham- „ 7 Years” 

2. Adele- „When We Were Young” 

3. Cleo- “Zabiorę Nas” 

4. Margaret- „Cool me down” 

5. Alvaro Soler- „Agosto” 

6. Alan Walker- „Faded” 

7. Adam Lambert- „The orginal hight” 

8.  Madcon- “Keep my cool” 

9.  Kasia Popowska- „Graj” 

10.  Video- „Ktoś nowy” 

11.  Natalia Szroeder- „Lustra” 

12.  Ania Dąbrowska- „W głowie” 

13.  Antek Smykiewicz- „Limit szans” 

14.  David Guetta- “Dangerous” 

15.  Adele- “Hello”  

  

 

 

Emilia Załupska kl. VI 

 

 



OSTRZEŻENIE PRZED PRZYJEMNOŚCIĄ!  

 
 Coraz więcej ludzi oraz dzieci sięgają po napoje energetyzujące. Ci, którzy je piją za często 
mogą nie dożyć nawet 60 lat! 
 Napoje energetyczne, podobnie jak alkohol czy papierosy są nieodpowiednie dla młodych 
ludzi, a tym bardziej dzieci. Główny Inspektor Sanitarny, gdy się o tym dowiedział, zaczął się starać, 
by na etykietkach takich napojów znalazły się takie informacje, że nie są one wskazane dla dzieci 
poniżej 16 roku życia. Również dorośli nie zdają sobie sprawy, że te napoje mają duży w pływ na 
ich zdrowie. Zwane są one psychodrinkami. Owszem, eliminują one uczucie zmęczenia i na krótko 
znużenia, ale też przedawkowane mogą wywołać niepokój, nadpobudliwość, bóle głowy i arytmię 
serca. Powstała też taka moda, że dzieci, w czasie nauki, przed klasówkami i sprawdzianami piją 
napoje energetyczne. Coraz więcej młodych ludzi łączy je z alkoholem lub napojami typu pepsi lub 
cola, co może kończyć się silnymi uszczerbkami na zdrowiu. Głównym składnikiem tych napoi jest 
kofeina i tauryna. Czyli można się od nich uzależnić. W niektórych krajach ich spożywanie jest 
zabronione, zaś np. w Niemczech są uznawane za zwyczajne napoje. 
Oto dokładniejszy skład energetyków: 
- cukier, 
- regulatory kwaskowości ( kwas cytrynowy, cytrynian sodu ), 
- dwutlenek węgla, 
- tauryna, 
- kofeina, 
- niacyna, 
- kwas pantotenowy, 
- witaminę B6, 
- ryboflawina, 
- witamina B12 

Kofeina i tauryna 
   
Kofeina i tauryna powodują m. in.: 
- pobudzanie układu nerwowego, 
- wywołanie efektu czuwania, 
- poprawę koncentracji i refleksji, 
- poprawę logicznego myślenia, 
- polepszanie nastroju, 
- utrudnianie zasypiania, 
- rozszerzanie naczyń krwionośnych, 
- ułatwianie oddychania przez rozkurcz mięśni w oskrzelach, 
- udział w regulacji gospodarki wapniowej i przemiany metaboliczne tłuszczów. 
Liczcie się z konsekwencjami waszej bezmyślności. 



     

   
 

Zasady zdrowego od
 
-Unikaj słodyczy, lecz sięgaj po owoce.
-Nie pij napoi energetycznych.
-Mów ,,nie” alkoholowi. 
-Odmów, jeżeli koledzy zaproponuj
  

 
-Picie napojów energetycznych i alkoholu przyczyni
układu pokarmowego, jelit, serca, mózgu i 
-Nic się nie stanie, jeżeli odmówisz koleg
że uratujesz własne zdrowie.

 

 
   Opracowała: Katarzyna 

 

Zasady zdrowego odżywiania brzmią tak:

ęgaj po owoce. 
Nie pij napoi energetycznych. 

eli koledzy zaproponują tobie alkohol. 

Pamiętaj!  

Picie napojów energetycznych i alkoholu przyczynić się może do wielu chorób 
układu pokarmowego, jelit, serca, mózgu i żołądka 

żeli odmówisz kolegom wypicia zakazanej mikstury, prócz tego, 
e uratujesz własne zdrowie. 

                                                                                                                             
 

                         

Opracowała: Katarzyna Żegota kl V 

ą tak:  

że do wielu chorób 

om wypicia zakazanej mikstury, prócz tego, 

                                                                                                                             

                         Zredagował 
Wiktor Książak 

 

 



W KRAINIE NASZEJ WYOBRAźNI – CZAS NA 

OPOWIADANIA… 
         
 JAK POWSTAŁA SAŁATKA 
 
             Każdy dzień był taki sam. Smutny, szary, cichy...  Pewna dziewczyna chciała się 
       wyróżniać spośród tłumu identycznych osób. Nie chciała cały dzień czytać gazety, 
       składać ubrań w całym domu, oglądać telewizji, rozmawiać z muchami ze ścian                                
       myśląc, że cię rozumieją, tak jak to robili inni. 
       Najpierw spróbowała śpiewać, co nie wyszło tak jak chciała, bo pies sąsiada uciekł 
       na ulicę ze strachu. Potem sięgnęła po gitarę. Niestety, za mocno ciągnęła struny i się 
       przerwały. Poszła do kuchni i wzięła miskę, sól, ogórka, nóż , pomidora i jogurt 
       naturalny. Pokroiła ogórka do połowy, ale nagle się zacięła. Zaczęła jej lecieć 
       krew, więc chwyciła za apteczkę i wzięła plaster. Zdecydowała, że to nie jest zajęcie dla   
       niej. Podeszła do szafki z szklanymi filiżankami, na których były smugi. 
       Zacisnęła w dłoni wilgotną ściereczkę i zaczęła pucować jedną z filiżanek. 
       Niestety, upuściła ją, a ona się rozbiła na podłodze. Przestraszyła się. Poszła po miotłę, 
       szufelkę .Zmiotła szkło na szufelkę i wyrzuciła. Popatrzyła na kuchnię i się odwróciła. 
       Wzięła kartkę i ołówek. Chciała narysować kwadrat, lecz wyglądał jak kółko. 
        Spróbowała jeszcze raz, ale znowu szkic nie przypominał kwadratu. Dała jeszcze 
        jedną szansę gotowaniu.  

Poszła do kuchni i do końca pokroiła ogórek. Nabrała chęci i zabrała się za pomidora. 
Wrzuciła składniki do miski i je posoliła. Wszystko szło płynnie i idealnie. Polała jogurtem 
naturalnym i spróbowała. Zasmakowało je i stwierdziła, że to jest zajęcie dla niej. Potem 
gotowała inne potrawy i inspirowała innych. Teraz ten szary świat przybrał inne barwy: 
ciepłe i kolorowe. Postać ta teraz rozwija swoje umiejętności kucharskie. 
 

                                                                                         Opracowała: Zuzanna 
                                                                                                               Leszczewska 

   

 
 
 
 
 

 

  
 
Rogów Sobócki. Rok 2022. Godzina 6:00 rano. Poniedziałek. 

Był to letni upalny dzień a ja wraz z tatą byliśmy na polu, kiedy naraz pracownik 
zatrzymał się, włączył żniwiarkę i bezmyślnie w nią wskoczył. Byliśmy lekko zszokowani, 
lecz zaczęliśmy podejrzewać, że sam w sobie nie mógł tego zrobić. 

 Pochodziliśmy koło kombajnu, aż nagle zaczął się zbierać silny wiatr. Wraz z tatą 
zasłoniliśmy buzie, żeby nie oddychać. Ten gest uratował nam życie. Już wiedzieliśmy, co 



było przyczyną nieszczęścia pracownika. Był to wiatr, gdyż drzewa wyczuły zagrożenie. 
Następnie jednym mocnym kopniakiem wyważyłem drzwi do naszego domu. Spojrzeliśmy 
w telewizor i ujrzeliśmy, że jeden z reporterów zaczął coraz wolniej powtarzać jedno słowo, 
aż wyjął z kieszeni rewolwer i strzelił sobie w głowę. Zabarykadowaliśmy cały dom, aby 
ani trochę powietrza z dworu nie wydostało się do domu zapomnieliśmy o jednym miejscu.  
Strych, na którym był mój tata. Chwilę potem usłyszałem huk i zobaczyłem spadającego 
ojca. Szybko pobiegłem na strych i zatkałem ostatnią dziurę.  

Stwierdziłem, że nie mam już po co żyć, lecz spojrzałem w dół i zauważyłem, że 
mojemu tacie nic nie jest. Ucieszyłem się i jak najszybciej do niego pobiegłem. Tato 
wytłumaczył mi, że drzewa przestały już wydzielać śmiertelny gaz. Okazało się, że jesteśmy 
jedynymi ludźmi w całym Rogowie, którzy przeżyli. Miesiąc później prezydent stwierdził, 
że trucizny już nie ma i śmiało można wychodzić na dwór. 
 Londyn 2022. godzina 11:00. Wtorek 
Jutro jadę naprawić mój rower...mój rower...rower 
 

Ciąg dalszy nastąpi… 
 

 
Opracował: Wiktor Książak 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wesołych Świąt!!!  


