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Aktywność ma różne oblicza. Otwarci na 
świat interesują się wieloma dziedzinami 
nauki i czują się tym usatysfakcjonowani. 
 

 
 

 Leonardo da Vinci był bardzo 
twórczym człowiekiem. 
Interesował się licznymi 
dziedzinami nauki i sztuki.  
Te zainteresowania przyniosły 
wiele cennych efektów, o których 
mówi się i pisze do dzisiaj. 

 

 

Polskie legendy – czytajmy!  
Jedna z nich to legenda o Warsie i Sawie.  
Tłumaczy, jak powstała nasza piękna 
Warszawa. Gdy oglądamy współczesność 
polskiej stolicy, trudno nam sobie 
wyobrazić, że była kiedyś rybacką osadą.  
Warszawa zachwyca niezwykłością 
zabytków i innymi atrakcjami 
turystycznymi. 
Miasto jest niewyczerpanym źródłem 
natchnienia dla zwiedzających, artystów, 
fotografów, pisarzy, reporterów. 
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Zima trzyma, więc spróbujmy dostrzec jej zalety. 

 Narzekamy na zimę, ale niektórzy umieją dostrzec jej zalety. Szczególnie 

dzieci, które chętnie jeżdżą na sankach, łyżwach lub nartach. Uczniowie klasy piątej 

rozważali czy można tę porę polubić.  

Niektóre spostrzeżenia piątoklasistów są typowe, a niektóre raczej nietypowe. 

- Kiedy spadnie śnieg, można ulepić 
bałwana i inne ciekawe figury śnieżne. 
- Można zorganizować bitwę na śnieżki. 
- Zimą organizujemy kulik i świetnie się 
bawimy. 
- Podczas zimy są ferie i odpoczywamy 
od obowiązków szkolnych. 
 

 
 

- Zimą możesz łapać na język płatki 
śniegu. 
- Patrzymy, jak pada śnieg, jest uroczo. 
- Święta Bożego Narodzenia ogrzewają 
zimę. 
- Ze śniegu lepimy schron, zamek albo 
igloo, ale budulca musi być dużo. 
- Możemy oglądać piękne widoki. 
- Lubimy pięknie ośnieżone drzewa i biel 
na świecie. 
- Zdjęcia robione zimą mogą nam 
sprawić radość. 
Jak widać, wśród uczniów są tacy, którzy 
dostrzegają więcej i widzą w zimie 
niezwykłe zjawisko godne uwiecznienia 
na zdjęciach. To dobrze, że mamy 
wrażliwe koleżanki i kolegów. Od razu 
robi się zimą cieplej na sercu. 

 

 Aktywność doskonali nie tylko nasze ciało, ale i umysł. Wybieramy różne typy 

aktywności. 

 Nad tym artykułem również pracowali piątoklasiści, którzy podali szereg 

różnych sposobów na doskonalenie wiedzy i umiejętności. Zwrócili także uwagę na 

efekty wysiłków fizycznych i umysłowych. 

Aktywności: 

1. Latem jeździmy na rolkach, na rowerze i uczymy się utrzymywać równowagę oraz 

rozwijamy niektóre partie mięśni. 

2. Gdy jeździsz, biegasz, ćwiczysz, oczyszczasz swój umysł. 

3. Od czasu do czasu poćwicz na siłowni lub chodź na spacery z przyjaciółmi. 
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4. Nauka i czytanie pomagają zdobyć wiedzę o świecie.  

5. Rozsądne korzystanie z komputera i Internetu umożliwia pogłębienie wiedzy z 

różnych dziedzin. 

Efekty: 

1. Aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu pobudza pracę mózgu. 

2. Ćwiczenia fizyczne pomagają spalać kalorie i doskonalą sprawność fizyczną. 

3. Aktywność fizyczna wzmacnia serce, płuca, a także uodparnia nasz organizm. 

4. Ćwicząc, rzeźbimy naszą sylwetkę. 

5. Ćwiczenia fizyczne odprężają, pozwalają z optymizmem spojrzeć na świat i ludzi. 

Ćwicz wytrwale i z uśmiechem. 

Twój śmiech rozlegnie się echem 

daleko, szeroko, wzniesie się ku 

obłokom. Jak żyć ciekawie i ze 

smakiem? Biegać, skakać, grać w 

szachy czy warcaby, pisać, czytać. 

Każda forma aktywności rozwija i 

wypełnia nasze życie. 

 

Ludzie renesansu 

 Ludzie renesansu na pewno byli aktywni. Kim oni są? To ludzie, którzy 

posiadają rozległą wiedzę z wielu dziedzin nauki. To także ci, którzy potrafią dokonać 

wszystkiego, na co im przyjdzie ochota. Od dawna o ludziach renesansu mówiło się i 

pisało, że zdobyli wiedzę zarówno z zakresu nauk ścisłych, jak i humanistycznych.  

 Człowiekiem renesansu był Mikołaj Kopernik, o którym pisaliśmy w 

poprzednim numerze „Flamastra”. 

 Teraz trochę miejsca poświęcimy jednemu z największych przedstawicieli 

europejskiego renesansu, a był nim Leonardo da Vinci. Żył na przełomie XV i XVI 

wieku. To pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca, geolog, 

rzeźbiarz. Leonardo da Vinci opracował szkice śmigłowca, czołgu, machiny latającej 

oraz wielu innych urządzeń, które dopiero w kolejnych wiekach zostały udoskonalone 

i stały się rzeczywistością świata nauki i techniki, zatem Leonardo był prekursorem  
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wielu wynalazków. Wielkiemu artyście i naukowcowi nie było obce przysłowie: 

„Potrzeba jest matką wynalazków.” 

 Jego działalnością kierowała niespożyta ciekawość świata i kreatywność. Na 

pewno można go nazwać człowiekiem renesansu. Niekoniecznie był wszechstronnie 

uzdolniony, pewne jest to, że tak wiele osiągnął, bo należał do ludzi wytrwałych, 

pracowitych, mających otwarty umysł i serce. Szukał odpowiedzi na nurtujące go 

pytania, nie rezygnował, gdy pojawiały się przeszkody, był konsekwentny w dążeniu 

do celu. 

 
Leonardo da Vinci 
 

 
Machina latająca 
Leonarda da Vinci 

 
Robot Leonarda da Vinci 

 

 

 

Wiosenny powiew 

Czary wiosny 
Nadeszła wiosna, wszystko budzi się do życia. 
Usłyszałeś ptaków świergot – wsłuchaj się. 
Nagle zza krzaków wyskoczył zając. 
Pąki na drzewach w kwiatki się zmieniły. 
Niedźwiedź ze snu się obudził. 
 
Wiosenny deszcz zaczął kropić. 
Tam, gdzie kropla spadła, kwiat rozkwitł. 
Wróżka po deszczu wyskoczyła zza kwiatka. 
Pędzelkiem namalowała tęczę na niebie. 
Pani wiosna się pojawiła, szła po kwiecistym 
dywanie. 
Stuknęła obcasem w lód na rzece i go 
rozpuściła. 
Karolina Panek, kl. V 
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Jak co roku, tak i w tym o Dniu Kobiet. 



Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony 

8 marca od 1910 roku. Powstanie święta 

nawiązuje do ruchów robotniczych w Ameryce 

Północnej i Europie. Kobiety domagały się 

wówczas praw politycznych i ekonomicznych.  

Strajki kobiet były skierowane przeciwko 

wyzyskującym je właścicielom fabryk. Kobiety 

zarabiały niewiele, a pracowały wiele godzin, 

czuły, że są niesprawiedliwie traktowane. 

 Życzymy wszystkim Paniom, Dziewczynom – Kobietom słodkiego, beztroskiego 

życia. Rzucamy im dzisiaj pod nogi bukiety kwiatów, bo należy docenić ich codzienne 

wysiłki związane z wychowywaniem dzieci, prowadzeniem domu i często pracą 

zawodową, w której się realizują. Naszym Koleżankom dziękujemy za wyrozumiałość, 

bo ktoś już bardzo dawno stwierdził, że „mężczyźni to duże dzieci”, a dzieciom tak 

wiele się wybacza. Wszystkiego najlepszego!!! Te kwiaty wiśni są tak delikatne jak 

Wy, Drogie Panie i Koleżanki. 

O Warsie i Sawie 

 A jak Dzień Kobiet, to przy tej okazji pogwarzymy o legendarnej niezwykłej 

parze. On prosty rybak, ona syrena. Postanowili być razem, na dobre i na złe. 

Piątoklasiści rozważali czy tych dwoje podjęło dobrą decyzję, a zwłaszcza ona, bo 

przecież zrezygnowała z beztroskiego życia w wodach Wisły. 

 „Syrena postanowiła zostać człowiekiem, a człowiek może zrobić wszystko dla 

swojej drugiej połówki. Syrena zakochała się i chciała być z rybakiem, który poprosił ją 

o rękę. Wzięli ślub i byli szczęśliwi. Sądzę, że nie ma znaczenia, jak wyglądamy, tylko 

to, co czujemy i jacy jesteśmy.” Karolina Wujcik 

 „Syrena podjęła dobrą decyzję, biorąc rybaka za męża. Kierowała się sercem. 

On odwzajemniał jej miłość, chcieli tego samego, dlatego żyli długo i szczęśliwie.” 

Amelia Truszkowska 

 „Uważam, że decyzja syreny jest bardzo dobra. Syrena nie musiała już pływać 

w wodach, stała się dziewczyną i dała szczęście sobie i rybakowi. Dzięki temu – jak 

mówi legenda – powstała Warszawa, która jest stolicą Polski.” Daria Murawska 

  „Syrena podjęła bardzo dobrą decyzję. Postanowiła zamienić swój ogon na 

nogi. Pokochała rybaka z wzajemnością i cieszyła się, że mogła zostać człowiekiem.” 

Karol Brdak 
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Krzyżówka 



       

     

           

       

     

    

         

    

         

       

1. Poszukiwane przez bohatera jednego z wierszy J. Tuwima. 

2. Jest słodki i niezdrowy. 

3. Dziedzina biologii, która zajmuje się nazywaniem organizmów. 

4. Przydaje się na lekcjach matematyki.  

5. Pływa po morzach, oceanach. 

6. Rzeka nazywana potocznie Działdówką.  

7. Imię polskiego króla o przydomku Wielki. 

8. Święta księga judaizmu. 

9. Czteroletni okres między igrzyskami olimpijskimi w starożytnej Grecji. 

10. Wielki łańcuch górski, leży częściowo w Polsce. 

Przygotowała Karolina Panek. 

Wiosenne konkursy 

 Do dzieła, Drogie Koleżanki i Koledzy! Wiosną uczestniczymy w różnych konkursach. 

Każdy w czymś jest mocny, więc może sprawdzić swoje siły. Wystarczy wewnętrzna 

determinacja w opanowaniu konkursowych zagadnień.  

Zespół redakcyjny:                                                                                                  
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Opiekun  - Anna Ludwiczak 


