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Thomas Alva Edison i żarówka. Zostań 
wynalazcą! 
 

 

 
Aleksander Graham Bell – od tego się 
zaczęło, a teraz mamy wspaniałe telefony 
komórkowe. 
 

  

 
Mieszkamy w pięknym, wolnym kraju. 
Pamiętamy o tych, którzy walczyli o 
niepodległość, składamy im hołd. 

 
Boże Narodzenie to święta radości, miłości i 
nadziei. Każdy z nas rozumie te wartości na 
swój sposób. Są bezcenne. 

 

 
Taki kosz cieszy oczy, bo kolorowy,  na pewno 
zdrowy. Niektórzy twierdzą, że pół kilograma 
owoców i warzyw dziennie równa się zdrowie. 
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Witamy w drugim numerze „Flamastra”. 

 Zaledwie pożegnaliśmy wakacje, przywitaliśmy nowy rok szkolny, a już 

listopad, grudzień i za pasem kolejny rok. W takim czasie zawsze dużo pracy w 

szkole, w domu. Każdy z nas krząta się przy swoich obowiązkach, jakichś 

wiadomych i niewiadomych, tabliczce mnożenia, tablicy Mendelejewa, reakcjach 

chemicznych, przy imiesłowach, trybach czasownika. Nie można zapomnieć o 

językach obcych, którym należy poświęcić wiele cierpliwości. 

 Mikołaj Rej w XVI wieku powiedział: ”A niechaj narodowie wżdy postronni 

znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.” Wówczas jeszcze języki narodowe 

nie były powszechne, królowała łacina w literaturze, w Kościele. Mikołaj Rej był tym 

naszym pisarzem, który pisał po polsku i przekonywał, że polszczyzna jest piękna. 

 Dzisiaj pielęgnujemy polską mowę i uczymy się języków obcych, bo świat jest 

szeroko otwarty, podróżujemy i chcemy się porozumieć z innymi narodami. Chwalimy 

to, co nasze i szanujemy to, co obce.  

 Współczesny uczeń to na pewno początkujący naukowiec, który w przyszłości 

znajdzie swoją ulubioną dziedzinę nauki i będzie ją doskonalił, aby zdobyć zawód i 

sprawnie funkcjonować w społeczeństwie. 

 Szczególnie siódmoklasiści i ósmoklasiści są najbliżej podjęcia decyzji, jaką 

szkołę wybrać, aby była dla nich źródłem satysfakcji, zadowolenia i pewności, że 

przyjdzie im wykonywać atrakcyjną pracę. 

Już teraz życzymy najstarszym naszym Koleżankom i Kolegom dobrych wyborów. 

 

Naukowy zawrót głowy 

 Wyżej pisaliśmy odrobinę o nauce i młodych naukowcach. A teraz o 

naukowcach z prawdziwego zdarzenia, których dokonania wpisały się na zawsze w 

historię nauki.  

 Warto pamiętać o Mikołaju Koperniku. Wielki astronom urodził się w 1473 

roku w Toruniu. Studiował na Akademii Krakowskiej, a także w Bolonii i Padwie. 

Zdobył szerokie wykształcenie. Był prawdziwym człowiekiem renesansu, znał się na 

medycynie, prawie, wojskowości, ekonomii, matematyce, a szczególnie interesował 

się astronomią. Przez 25 lat prowadził we Fromborku obserwacje nieba. Na ich 

podstawie odkrył, że Ziemia i inne planety krążą wokół słońca. Dzięki temu odkryciu 

zmieniła się ludzka wiedza o budowie Układu Słonecznego. Znamy popularne zdanie: 

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię.” 
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 Podczas wojny Polski z Zakonem Krzyżackim w latach 1519 – 1521 Mikołaj 

Kopernik dowodził obroną zamku w Olsztynie. Zarządzał również dobrami kościelnymi 

diecezji warmińskiej. Był autorem rozprawy z dziedziny ekonomii oraz prac z 

matematyki. Ponadto tłumaczył wiersze z języka greckiego na łaciński i zajmował się 

sporządzaniem map. U schyłku swego ciekawego, intensywnego życia napisał 

najsłynniejsze dzieło „O obrotach sfer niebieskich”. Zmarł w 1543 roku w wieku 70 

lat. 

Artykuł przygotowała Karolina Panek. 

  

 
To chyba najbardziej 
znany portret Mikołaja 
Kopernika. Znamy również 
obraz Jana Matejki 
„Astronom Kopernik, czyli 
rozmowa z Bogiem”. 

 
Pomniki Mikołaja 
Kopernika znajdują się w 
wielu polskich miastach, 
między innymi w 
Warszawie, Olsztynie. 

 
Dom Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 
Czy chętnie młodzi 
odwiedzają muzea? 
Raczej nie, ale warto. 
 

Nauki ścisłe 

 Nauki ścisłe – nauki, w których ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje się 

zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów 

matematycznych. Do opracowywania danych doświadczalnych stosowana jest 

statystyka. Nauki ścisłe to nauki matematyczne i nauki przyrodnicze. 

 Zachęcamy do zgłębiania nauk ścisłych, a takich w szkole podstawowej nie brakuje. 

To matematyka, fizyka, chemia biologia, informatyka. 

 Na lekcjach poznacie Ignacego Łukasiewicza, wynalazcę lampy naftowej, Marię 

Skłodowską – Curie, która odkryła pierwiastki chemiczne: rad i polon. Będziecie zapewne 

mówić o Albercie Einsteinie – twórcy teorii względności, o Thomasie Alva Edisonie – twórcy 

żarówki czy Izaaku Newtonie, który zajmował się badaniami związanymi z przyciąganiem 

ziemskim. Każdy naukowiec musi się cechować cierpliwością, aby czegoś dowieść. 
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Naukowe łamigłówki 

      

             

         

       

              

1. Twórca prawa powszechnego ciążenia. 

2. Stworzył ją Ignacy Łukasiewicz. 

3. Człowiek zajmujący się nauką. 

4. Jej twórcą był Thomas Alva Edison. 

5. Ten wynalazek przyczynił się do rozwoju mechanizacji.  Przygotowała Karolina Panek. 

      

      

      

        

    

       

     

         

1. Gwiazda z ogonem. 

2. Największa planeta. 

3. Najmniejsza planeta. 

4. Przyrząd do obserwowania gwiazd. 

5. Gwiazda po angielsku. 

6. Jest nią Ziemia. 

7. Moment górowania Słońca. 

8. Ogromne skupisko gwiazd.                 Przygotowała Wiktoria Wujcik. 
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Lokalne pamiątki z okazji 100. rocznicy Niepodległości  

W Niechłoninie, u zbiegu różnych dróg odsłonięto 

pamiątkową tablicę, która została poświęcona 

patriotom poległym w obronie ojczyzny.  

W uroczystości uczestniczyły lokalne władze, 

zaproszeni goście, delegacje uczniowskie, 

uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie, mieszkańcy 

Niechłonina. 

Przed tablicą złożono biało – czerwone kwiaty. 

Usłyszeliśmy okolicznościowe przemówienia nawiązujące do 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości.  

Regionalny Dzień Zdrowego Gotowania 

 Kolorowemu spotkaniu, w którym uczestniczyli i starsi, i młodsi, towarzyszył 

taniec w rytmie zumby. Kolorowe spotkanie, bo na biesiadnym stole znalazły się 

smakołyki przygotowane przez uczniów głównie z warzyw i owoców, a więc smacznie 

i zdrowo. 

To już druga tego typu impreza. W ubiegłym roku, 

przypomnijmy, powstały potrawy charakterystyczne dla 

różnych narodów.  

Podczas tegorocznego spotkania odbył się również 

pokaz przygotowania zdrowych przekąsek na bazie zbóż 

i owoców.  

Pomysłodawcom i organizatorom gratulujemy udanej 

imprezy. 

Dzieci były zadowolone, bo mogły same coś pysznego  

przygotować. Doskonale się bawiły, krojąc warzywa 

czy owoce. Po pokrojeniu, wiadomo, trzeba składniki 

wymieszać i spróbować czy całość potrawy udana. 

Smacznie i zdrowo to podstawowa sprawa.  

W towarzystwie warzyw i owoców może być 

również pyszna zabawa. Ręce w górę i hop, i hop, do 

przodu skok, do tyłu skok. Obrót w lewo, obrót w 

prawo. Razem z pyszną zabawą! 
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Święta niedaleko 

 
Miło jest otrzymywać 
prezenty, miło je wręczać, 
miło usiąść przy stole w 
gronie bliskich.  
 

 
 

Z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia  życzymy 
wszystkim, znanym i 
nieznanym, doskonałego 
samopoczucia, miłych spotkań 
w gronie rodziny i znajomych, 
zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, radości z 
prezentów.  
Niech Wam sprzyja każdy 
dzień w Nowym Roku 2019 w 
realizacji marzeń i planów.  

 

Świąteczne drzewko 

Zwykły, zielony świerk rósł na leśnej polanie. 

W jednej chwili został ścięty i załadowany na sanie. 

Teraz w wielkim salonie stoi dostojnie. 

Zastanawia się, co z nim będzie dalej, trochę niespokojny. 

 

Wesoły gwar i śmiech wokół siebie usłyszał. 

Rozejrzał się wokół, poszeleścił, dyszał. 

Postanowił nie czekać i rozpoczął działanie. 

Odnalazł bombki, łańcuchy i wnet zakładanie! 

 

Przystroił się długimi, kolorowymi łańcuchami. 

Przepięknie wyglądał udekorowany ozdobami. 

To już nie świerk, lecz drzewko ubrane świątecznie. 

Wszyscy je podziwiają i ściskają się serdecznie. 

Napisała Karolina Panek. 

Zespół redakcyjny:                                                                                                  Opiekun   

Karolina Panek, Wiktoria Wujcik                                                                      Anna Ludwiczak 


