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K A L E N DA R I U M

1.05. ŚWIĘTO PRACY
• 1948 – Rozpoczął się 

pierwszy kolarski Wyścig 
Pokoju na trasie 
Warszawa-Praga.

2.05. DZIEŃ FLAGI 
• 2004: Po raz pierwszy 

obchodzono Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

3.05. KONSTYTUCJA 3 MAJA
• 1791 - Sejm Czteroletni 

uchwalił Konstytucję 3 
maja.

• 1993 – Prezydent RP Lech 
Wałęsa nadał 
papieżowi Janowi Pawłowi 
II pierwszy po reaktywacji w 
1992 roku Order Orła Białego.

4.05. MIĘDZYNARODOWY  
          DZIEŃ STRAŻAKA
          MIĘDZYNARODOWY 	  
          DZIEŃ GWIEZDNYCH  
          WOJEN

5.05. DZIEŃ EUROPY

• 1912 - 
Powstała 

amerykańska wytwórnia 

8.05
• 1912 – Powstała 

amerykańska wytwórnia 
filmowa  
Paramount 
 Pictures.

13.05

• 1950 – Odbył się pierwszy w 
historii wyścig Formuły 1  –
G r a n d P r i x W i e l k i e j 
Brytanii natorze Silverstone
Zwyciężył Włoch  Giuseppe 
Farina na wozie Alfa Romeo.

15.05

26.05

• 1956 – Stanisław 
Królak jako pierwszy Polak 
wygrał kolarski Wyścig 
Pokoju.

• 1945- Odbył się pierwszy 
koncert Filharmonii 
Śląskiej w Katowicach.

27.05
• 1894 – Uruchomiono 

pierwszą linię tramwaju 
parowego na Górnym 
Śląsku.

31.05

• 1972 – Richard Nixon jako 
pierwszy prezydent 
USA przybył z wizytą do 
Polski.

Fotografia: Zuzanna Fido 7a
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Bloemencorso Bollenstreek to kwiatowa parada  
w Holandii. 12 godzinna parada odbywa się  
z miejscowości Noordwijk do Haarlem. Przez 40 km suną 
platformy artystów. Wszytko ozdobione jest m.in. 
żonkilami, tulipanami i hiacyntami. Święto odbywa się  
w kwietniu.

W Polsce od XVI wieku tradycją jest topienie słomianej 
kukły czyli Marzanny. Obrzęd ten dokonuje się 
pierwszego dnia wiosny. Lalka ze słomy ma 
symbolizować ponurą, zimową aurę, którą żegnamy. 

W Szkocji tradycja witania wiosny jest tak stara, że nikt nie 
pamięta jak do tego doszło i od kiedy dokładnie istnieje.  
W Lanark pierwszy dnień marca dzieci biegają z papierowymi 
kulkami w ręku. Obiegają słynny miejski dzwon Kirk od 
zmierzchu do czasu, kiedy dzwon nie wybije godziny 18.

Tymczasem w Bośni tysiące osób gromadzi się w Zenica  
na festiwalu jajecznicy (tzw. Cimburijada). Danie to jest 
szykowane na olbrzymich patelniach a potem rozdawane  
za darmo ludziom. Jaka stanowią symbol nowego życia, tak 
samo jak wiosna, które rozpoczyna nowy sezon. Tradycja sięga 
kilkaset lat.

Zgodnie z bułgarską tradycją, marzec jest miesiącem nadejścia 
wiosny. Już 1 marca i przez kilka kolejnych dni Bułgarzy świętują 
odejście zimy. W 681 roku powstał zwyczaj Martenica, wedle 
którego Bułgarzy obdarowują się wzajemnie czerwono-białymi 
włóczkowymi gałgankami. Kolor czerwony symbolizuje krew  
i życie, natomiast biały - czystość i szczęście. Mają formę 
laleczek, pomponików, wstążeczek, plecionek, bransoletek itp. 
Podarowana martenica przynosi szczęście i pomyślność.

Hinduski obrzęd Holi (tzw. festiwal kolorów) organizuje się pod koniec lutego lub na początku 
marca. Święto rozpoczyna się przy ognisku, gdzie ludzie zbierają się żeby śpiewać i tańczyć. 
Następnego dnia rano odbywa się karnawał kolorów, uczestnicy odgrywają pościg polegający na 
wzajemnym obrzucaniu się i wylewaniu na siebie kolorowych farb z wodą, podobnie jak podczas 
polskiego śmigusa-dyngusa.

Tradycyjnym wiosennym zwyczajem  
w Japonii stanowi święto Hanami.  
Polega ono na podziwianiu urody  
kwiatów, szczególnie wiśni. Kwitnienie 
wiśni trwa od jednego do dwóch tygodni, 
zazwyczaj w marcu lub kwietniu.

Szwajcarzy z kolei zamiast Marzanny mają bałwana, a zamiast wody - ogień. W Szwajcarii 
koniec zimy celebruje się świętem Sechseläuten (znany także jako Böögg), podczas którego 
rozpalane jest ogromne ognisko, w którym pali się bałwana. Termin tej uroczystości każdego 
roku jest inny, ponieważ organizuje się ją kiedy zakwitną pierwsze kwiaty. 

W Hiszpanii tradycją wiosenną jest Święto Ognia. Co roku w 
Walencji tworzone są rzeźby z kartonu, plastiku, wosku i drewna. 
Wykonuje się je według projektów zawodowych artystów 
plastyków. Płoną one na ulicach miasta w ostatnim dniu świąt 
czyli 19 marca.

Tekst: Barbara Szewczyk

• CIEKAWOSTKI •



Po p u l a r n e  o s o b y  

1. @juliawolczynska

2. @k.wicia

3. @kompleksiaraxx

4. @anonimowa16

5. @pysia67

6. @xvolekvx

7.@sasswars

Roztańczona młodzież
Musical.ly to aplikacja przy pomocy, której można nagrać 
oryginalne filmiki. Polega na wybraniu danego utworu  
(z gotowej bazy) i nagraniu do niego krótkiego teledysku. 
Musical.ly jest bardzo popularne na całym świecie i korzysta  
z niego bardzo duża liczba nastolatków. Tworzy się wokół niej 
społeczność użytkowników. Nagrane przez siebie piosenki 
można udostępniać znajomym na własnym profilu.  
W aplikacji można nagrywać teledyski live, czyli „na żywo”  
ale wymagana jest wtedy instalacja odrębnej wtyczki  
do aplikacji.

Tekst: A.Szewczyk 7b, N.Majewska IIIB  
Fotografia: Ż.BartoszekFotografia: Zuzanna Fido 7a
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Mały Jasio z zerówki  spóźnił  się do szkoły.  Wychowawczyni pyta zdenerwowana:

 
Nauczycielka pyta Jasia ( podczas lekcji z pierwszej pomocy):  

 
 

 Jasio spóźnił się na pierwszą lekcję prawie pół godziny. Pani od polskiego pyta go:

Żarty wybrał i opracował  Michał Zborowski 4a

Sport to zdrowie

 C h c i a ł e m W a m 
opowiedzieć, jak sport 
zmienił moje życie.
Gdy miałem trzy lata 
rodzice kupili mi pierwszy 
rower. Obecnie mam już 
piąty rower- szosowy. 
Dzięki temu, że od dawna 
trenuję, to wiosną jeżdżę  
z tatą na bardzo długie 
w y c i e c z k i r o w e r o w e . 
Zdobyłem już brązowy 
medal za wyścig w 2016 
roku.
Od roku mam nowa pasję- 
s n o w b o a r d . M o i m 
osobistym trenerem jest 
mój wujek. To, że jestem 
szczupły pomaga mi robić 
różne triki na desce.
Kolejna dyscyplina sportu, 
k t ó rą u p r a w i a m j e s t 
p ływanie . W drugie j 

klasie zacząłem chodzić na naukę pływania. Obecnie chodzę na doskonalenie 
pływania dla zaawansowanych oraz na zajęcia w ramach lekcji wf- u. Z całej klasy 
miałem najlepszy wynik czasowy.
Skate - park to kolejna moja pasja, to sport i zabawa w jednym. Wykonuję triki
na hulajnodze w Skate- Parku „Szyb- Prezydent”.
Jakby tego było jeszcze mało to trenuję również tenis stołowy w naszej szkole.
Chodziłem na treningi w drugiej klasie, potem miałem przerwę, ale znowu
wróciłem do tenisa. Brałem już nawet udział w kilku turniejach szkolnych.
Każdą wolną chwilę wykorzystuję na sport. Mam dla Was radę.
Rzućcie telefony i tablety ! Wyjdźcie na podwórko i ćwiczcie!
Może kiedyś zostaniecie mistrzami olimpijskimi?

Tekst: Tomek Juzepczuk 4a

Nie 
wstyd Ci  

przychodzić do szkoły 

Na naukę  
nigdy nie jest za późno!

Co byś 
zrobił, gdyby twój młodszy brat 
połknął klucz od mieszkania? Próbowałbym 

wejść oknem…

Co 
się  stało?

Napadł na mnie  
uzbrojony bandyta! 

Straszne rzeczy i co  
Ci  zabrał? Zeszyt z wypracowaniem 

 z polskiego

ŻARTY ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
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Chcesz na wiosnę zdrowo się odżywiać? 

Powiemy Ci jak zrobić sałatkę w niecałe 20 
minut!!!

Przygotuj: duży, płaski talerz, małą, szklaną 
miseczkę, nóż, deskę oraz warzywa  
 
– 1 zielony ogórek, dwie średnie marchewki, 
pęczek rzodkiewek, 10 pomidorków  
koktajlowych.

Składniki sosu: 1 jogurt naturalny ( gęsty), sól, 
pieprz do smaku, przyprawa „cacyki”, pęczek 
szczypiorku lub koperku( co kto lubi?).

1. Warzywa dokładnie umyj.

2. Obierz marchewki i ogórka.

3. Warzywa pokrój w słupki, a rzodkiewki na 
połówki. Pomidorki zostaw  
w całości.

4. Wymieszaj składniki sosu w miseczce.

5. Ułóż warzywa wokół talerza, a do środka daj 
miseczkę z sosem.  
Podaj też na stół wykałaczki.

Chrupiące warzywa mocz w sosie i zajadaj- 
na zdrowie. Smacznego!

Tekst: Natalia Labus 4a,   Marta 
Zborowska 4a 
Fotografia: Ola Wielgus

KĄCIK KULINARNY  

„Sałatka- chrupatka”

zdjęcie z facebook: Przedszkole nr 26 w Chorzowie
zdjęcie z facebook: Przedszkole nr 26  
w Chorzowie

6 i 9 marca odbyły się dni otwarte w naszej szkole. 
Gościliśmy przyszłych uczniów z rodzicami. 



1. wiosna, 2. liście 3.motyle 4. stokrotki 5.krokusy

 
1 

ZAGADKA 

W marcu się zaczyna, 
to już nie jest zima, 

I o każdej porze- 
ładnie jest na dworze.    

2  
ZAGADKA  

 Opadają jesienią,  
a na drzewach wiosną 

zielenieją.

5  
ZAGADKA

Różne kolory mają  
i po ogrodzie 

fruwają,  pachnące 
kwiaty je 

przyciągają.

4  
ZAGADKA

Białe, małe i 
pachnące, rosną na 

zielonej łące.

3 
ZAGADKA  

Rosną wczesną 
wiosną. Żółte, białe, 

fioletowe, nie wyrywaj- 
są chronione!

Tekst” Tomek Juzepczuk 4a

ZAGADKI O WIOŚNIE

fotografia: W.Cyrek 7a

Fotografia: Wiktoria Cyrek 7a
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POMYSŁ NA PREZENT  
NA DZIEŃ MATKI 

Co będzie potrzebne:
• kompresy
• sznurek
• herbata sypana Early Grey
• owoce suszone: jabłko, śliwka, 

morela, żurawina 
• nożyczki
• klej/taśma
• kolorowy papier
• pisak

Wszyscy kochamy swoje mamy. Zbliża się ich święto 
dlatego warto pomyśleć o prezencie. Możecie zrobić  
go sami, wtedy mamy na pewno docenią Wasze starania  
i będą się jeszcze bardziej cieszyły z prezentu.  
Świetnym prezentem jest własna kompozycja herbaty 
smakowej, która na pewno zasmakuje każdej mamie. 

Jak wykonać herbatki? 
1. Pokroić na małe kawałki suszone owoce.
2.Położyć je wraz z herbatą na kawałek kompresu.
3.Związać stworzoną przez nas mieszankę sznureczkiem.
4.Z kolorowego papieru wyciąć karteczki, na których możemy 

napisać życzenia dla mamy. Następnie za pomocą kleju lub 
taśmy przyczepić karteczki do herbaty.

5. Całość ładnie zapakować.

Tekst i projekt prezentu: Julia Hamczyk 7c
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ZRÓB TO SAM
Jak szybko i bez dużych nakładów finansowych odmienić 
wnętrze swojego pokoju na wiosnę? Julia i Emilia zrobiły 
kolorowe napisy na drewnianej desce. Dziewczyny udowodniły, 
że młotek i gwoździe nie są tylko dla chłopaków! Zrobienie takiej 
ozdoby wymaga dużej dawki cierpliwości, ale efekt jest 
olśniewający, prawda?  

Niezbędne Ci będą: 

• gwoździe 
• młotek
• drewniana deseczka
• nitki lub mulina
• wzór napisu
• taśma malarska 

Sposób wykonania: 

1. Przymocuj wzór napisu taśmą malarską do deseczki
2. Powbijaj gwoździe pierwszego elementu i delikatnie 

wydrzyj wzór.
3. Oplataj kolorowe nitki wokół gwoździ.
4. Zrób tak z każdą literą napisu.

Projekty deseczek: E. Breitkopf 4a, J. Hamczyk 7c  
Tekst i fotografia: Ż.Bartoszek 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Moja podróż na Kubę zaczęła się od długiej podróży 
samolotem - 12 godzin. Na początku trudna była adaptacja, 
ponieważ jest tam 6 godzin różnicy w czasie... 
Kiedy już się przyzwyczaiłam, chciałam jak najwięcej 
zobaczyć, nauczyć się, poznać. Jeśli chodzi o jedzenie, to je 
się tam różnego rodzaju owoce, takie jak np. guawa, papaja. 
Nie jest bardzo ciepło, bo zazwyczaj około 25 °C. Ludzie  
są bardzo mili i często coś podśpiewują pod nosem, albo 
tańczą. Po ulicach jeżdżą piękne stare samochody, które 
zachwycają wszystkich turystów. Najpiękniejszy jest ocean  
i karaibskie plaże. 

Wyprawa na Kubę 

Tekst i fotografie: Zuzanna Fido 7a
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Wiosenne dni są zaproszeniem do podjęcia 
aktywności fizycznej. Promienie słońca, 
odpowiednia temperatura sprawiają, że nie 
sposób zostać w domu w ładną pogodę. Jest 
kilka rodzajów aktywności, z których na pewno 
można bardzo łatwo skorzystać.

J A Z D A N A R O L K A C H . 
Jest to doskonały sposób na zrzucenie zbędnych 
kilogramów. W zależności od intensywności 
jazdy, w ciągu godziny można spalić od 300 do 
800 kalorii! Ponadto nic tak dobrze nie pływa 
na uda i pośladki.

B I E G A N I E  
Przyjemna aktywność, której podejmują się 
wszyscy- nawet osoby starsze. Można tak 
naprawdę uprawiać ją wszędzie,   ale wiosenna 
pogoda na pewno zachęci do tego, aby wybrać 
się do parku czy lasu. Ten sport rozwija siłę, 
wzmacnia ramiona, nie obciąża stawów, 

P L E N E R O W E S I Ł O W N I E . 
Kiedy pogoda za oknem sprzyja, warto jest 
zmienić tradycyjną siłownię na siłownie 
zewnętrzną. Trening na świeżym powietrzu 
p r z y n i e s i e w i ę c e j k o r z y ś c i , n i ż t e n  
w pomieszczeniu. Takie ćwiczenia, oprócz 
spalonych kalorii, poprawią krążenie krwi,  
a także poprawią kondycję.

D Ł U G I E S P A C E R Y .  
Wiosna jest idealną porą na rozpoczęcie długich 
spacerów. Będzie to idealna odskocznia od 
siedzącego trybu życia. Pomyśl nad powrotem z pracy 
na piechotę- to idealnie rozjaśnia umysł, relaksuje  
i odpowiednio zmusza nasze mięśnie od pracy.

R O W E R 
Najwyższa pora na zamienienie komunikacji 
miejskiej na rower. Ekonomicznie, zdrowo,  
a dodatkowo łapiemy witaminę D w słoneczny dzień. 
Nie wspomnimy już o spalaniu kalorii i o pracy 
niemalże wszystkich mięśni!

N O R D I C W A L K I N G  
Przyjemna aktywność, której podejmują się wszyscy- 
nawet osoby starsze. Można tak naprawdę uprawiać 
ją wszędzie,   ale wiosenna pogoda na pewno zachęci 
do tego, aby wybrać się do parku czy lasu. Ten sport 
rozwija siłę, wzmacnia ramiona, nie obciąża stawów, 

W ZDROWYM 
CIELE ZDROWY 

DUCH

Tekst: K.Tomaszewicz
Fotografia: Zuzanna Fido 7a
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WASI ULUBIEŃCY NA

Paweł Diduszko 
Miejsce zamieszkania: Wrocław  
Data urodzenia : 10.05.1994

To zwyczajny uśmiechnięty twórca kanału gamingowego zdobywający 
sympatię fanów po przez swój nietypowy humor i charakter. Jego 
prawdziwe imię brzmi Paweł Diduszko. Swój kanał na YouTube założył 21 
czerwca 2012, a oglądalność jego filmów przekracza 140 milionów. 
Tematyka filmów na kanale Bladii'ego to Przedewszystkim gry 
komputerowe, lecz Bladii nagrywa też czasem vlogi opowiadające  
o podróży po Stanach Zjednoczonych czy pranki na swoim przyjacielu. 
Jego najpopularniejszą i najdłużej prowadzoną serią jest seria z gry 
Garry's Mod, która liczy już sobie grube kilkaset odcinków. Oprócz filmów 
z tej gry na kanale Bladiiego można znaleźć również takie tytuły jak: 
Miner's Heaven, Slap The Fly, Soul Hunt, Clustertruck, Half Life i wiele 
wiele innych gier.Stuu

Stuart Burton,  
Miejsce zamieszkania: Katowice   
Data urodzenia: 07.01.1992 

Stuart Burton, to Brytyjczyk, który początkowo próbował swoich sił na 
brytyjskim YouTube’ie jednak za namowom jego dziewczyny postanowił 
przenieść swój kanał na polskie środowisko. Pomimo tego, że nie jest 
rodowitym użytkownikiem języka polskiego, świetnie się nim posługuje, 
a jego znakiem rozpoznawczym jest charakterystyczny akcent.  
Od zawsze pasjonował się grami komputerowymi, a wysoka popularność 
jego filmów sprawiła że możemy go spotkać na czterech kanałach min:. 
Stuu, Stuu Games, Stuu PLUS oraz Stuu Charytatywnie. Na polskiej 
scenie YouTube’a zasłynął dzięki swoim seriom z Minecraft'a. Dał się 
również poznać w swoich vlogach, a także z rozbawiania swoich fanów 
po przez rozmaite pranki i challenge

Ostatnio redakcja Miarka City przeprowadziła ankietę, na najpopularniejszego youtubera jakiego oglądacie. 
Prezentujemy wybraną przez Was złotą 5-tkę,  Na pierwszy miejscu znalazł się Bladii, zaraz za nim Stuu, Rezi, 
Blowek, a grono szczęśliwców zamyka Multi. Jeśli ktoś z Wasz jeszcze nie zna ich, to prezentujemy krótko 
ciekawostki o nich. 
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Remigiusz Wierzgoń,  
Miejsce zamieszkania: Wodzisław Śląski   
Data urodzenia: 11.09.1996

Pomimo młodego wieku nie ma sobie równych w grach komputerowych, 
przez co skupia wokół siebie milionową publiczność. Podbił serca fanów 
dzięki oddaniu i skupieniu na komunikacji z nimi, nie zaś na śrubowaniu 
statystyk. ReZi tak naprawdę ma na imię Remigiusz Wierzgoń, a swój 
kanał założył 27 sierpnia 2012. ReZigiusz zaraża swoich  widzów swoją 
naturalnością i otwartością – ma dystans do świata i samego siebie. Na 
YouTube'ie  Zasłynął dzięki serii „Minecraft na modach”, która miała aż 
73 odcinki. W póżnieszym etapie jego kanału pojawiły się takie gry jak 
"The Forest" czy "GTA V"Blowek

Karol Gązwa,  
Miejsce zamieszkania: Warszawa,  
Data urodzenia: 17.12.1996

Polski YouTuber i streamer, zaczął nagrywć w 2012 roku, będąc jeszcze  
w gimnazjum. Jak większość najpopularniejszych gamerów w Polsce 
nagrywał filmy związane z Minecraftem. Z początku obawiał się opinii 
swoich znajomych – zupełnie niepotrzebnie. Jest drugim Youtuberem  
z największą liczbą subskrybentów (lipiec 2017). Od 2 milionów 
subskrybcji zaczął nagrywać więcej odcinków o tematyce unboxingu itp. 
Wielokrotnie udowodnił, że fani są dla niego najważniejsi. Doskonale 
orientuje się kto jest jego widzem od niedawna, a kto ogląda go od zawsze.

Jakub Rychlik 
Miejsce zamieszkania: Głubczyce  
Data urodzenia: 1.02.1997  

YouTuber, który zaczął nagrywać 10 września 2010. Jak większość youtuberów, wcześniej nagrywał 
Minecrafta i GTA V. Jest również raperem. Jego piosenki: "Plecak" oraz "Nie Wiem" są 
najpopularniejszymi filmami na jego kanale. Tekst: A.Myrcik IIC, A.Jabłoński IIC
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TAK PRZYWiTALIŚMY PIERWSZY 

DZIEŃ WIOSNY...



xv

Fotografia: Wiktoria Cyrek 7a

Fotografia: Wiktoria Cyrek 7a


