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Drodzy	Czytelnicy,		

oddajemy	w	Wasze	ręce	kolejny	numer	naszej	gazetki.	Udało	się	nam	go	przygotować	tuż	przed	feriami.	

W	styczniu	przeprowadziliśmy	ankietę	dotyczącą	nazwy	dla	naszego	pisma.	Dziękujemy	tym	wszystkim,	
którzy	wzięli	udział	w	glosowaniu.	Oto	jego	wyniki:	

• Słowacki	News	–	55	głosów	
• Galoopia	–	12	głosów	
• Juliusz	267	–	47	głosów	
• Głos	Słowackiego	–	4	głosy	
• Wieści	ze	Słowackiego	–	20	głosów	
• Co	u	Julka?	–	23	głosy	
• Gadka		-	3	głosy	

Zdecydowanie	wygrał	tytuł	„Słowacki	News”.	W	związku	z	tym	teraz	prosimy	Was	o	projekt	graficzny	
nagłówka.	Pamiętajcie,	że	nie	może	być	utrzymany	w		zbyt	ciemnej	kolorystyce,	bo	gazetkę	drukujemy	w	
konwencji	czarno	–	białej.		

Swoje	propozycje	przesyłajcie	na	adres:	gazetkasp267@wp.pl	

Przypominamy	też,	że	każdy	może	przysłać	nam	swój	tekst	(wiersz,	opowiadanie,	tekst	piosenki,	artykuł,	
rysunek),	a	my	opublikujemy	go	w	kolejnym	numerze.		

Jeśli	ktoś	z	Was	chciałby	dołączyć	do	naszego	zespołu	–	również	serdecznie	zapraszamy.	Napiszcie	do	nas,	a	
my	Was	odnajdziemy	J	

                                                                                                 Życzymy Wam przyjemnego czytania! 

                                                                                               Zespół redakcyjny 

 

F E R I E 

Drodzy Czytelnicy, Drogie Czytelniczki, niebawem rozpoczynacie ferie i na pewno nie możecie się ich już doczekać, 
być może właśnie planujecie, co będziecie w tym czasie robili – w końcu to dwa tygodnie czystej laby.   

Używamy słowa ferie na określenie zimowej przerwy od szkolnych zajęć, chociaż możemy też mówić o feriach 
letnich i nie będzie to błędem. Częściej jednak wybieramy w tym kontekście słowo wakacje.  

Czy wiecie, skąd w polszczyźnie wzięło się słowo ferie? Jeśli intuicja podpowiada Wam łacinę, to macie rację. 
Starożytni Rzymianie w czasie ferii, a właściwie feraliów obchodzili święta ku czci zmarłych, dokładnie 21 lutego. 
Ferie pochodzą też od łacińskiego słowa festum, co znaczy święto.  
 
Ciekawostką jest to, że ferie mają tylko liczbę mnogą, a w dopełniaczu, czyli drugim przypadku, nie zapomnijcie 
zapisać dwóch liter i na końcu, na przykład tak jak w zdaniu: W tym roku nie mieliśmy śnieżnych ferii.  
Za to ja Wam życzę, aby w ferie spadł śnieg i żebyście mogli zjeżdżać na sankach, nartach i snowboardzie. Udanego 
wypoczynku już od 10 lutego! 

Pani Polszczyzna 
                                                                        



KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 
L U T Y 

 
Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Ndz. 

  
 
 

   1 
Dzień gumy 
do żucia 

2 
Dzień 
pozytywnego 
myślenia 

3 
Międzynarodowy 
Dzień Kopania 
Rowów 

4 
 

 

5 
Światowy Dzień 
Nutelli 

6 
 
 

7 
 

8 9 
Międzynarodowy 
Dzień Pizzy 

10 11 
Europejski 
Dzień Numeru 
Alarmowego 
112 

12 
Ogólnopolski 
Dzień Pisania 
Piórem 

13 
 

14 
Międzynarodowy 
Dzień 
Dojeżdżania do 
Pracy Rowerem 
Zimą 
 

15 
 

16 

17 
Dzień Kota 

18 
Dzień Baterii 

19 20 
 

21 
Międzynarodowy 
Dzień Języka 
Ojczystego 

22 
Dzień Myśli 
Braterskiej 

23 
Dzień bez łapówki 

24 
Dzień 
Niespodziewanego 
Całusa 

25 
Światowy 
Dzień 
Powolności 

26 
Dzień Spania     
w Miejscach 
Publicznych 
 

27 
Dzień 
Niedźwiedzia 
Polarnego 

28 
 

29 
Dzień Żaby 

1 

Patrycja Jost
     

      MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  JĘZYKA  OJCZYSTEGO        

    

 21 lutego 2020 roku będziemy obchodzić po raz dwudziesty Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez organizację 
UNESCO w 1999 roku. Jego celem jest ochrona języków narodowych.  

Język polski należy do  rodziny języków słowiańskich.  

Polski alfabet wywodzi się z alfabetu łacińskiego i składa się z 32 liter. W poniższym 
zdaniu znajdują się wszystkie: Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig. – 
Sprawdźcie, czy rzeczywiście wszystkie litery naszego alfabetu tu są!? 

Podobno na świecie język polski zna ponad 50 milionów ludzi. 

W naszej szkole po feriach  w dn.24-26 lutego przewidziane są również ciekawe 
działania związane z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Będą to m.in.: 

o konkurs na najciekawszy plakat promujący wydarzenie 

o konkurs recytatorski tekstów poetyckich i prozatorskich w obcych językach 

(chętni proszeni są o zgłoszenie się do p.B.Pikus) 



o gry i zabawy językowe w czasie lekcji i przerw; krzyżówki, „łamańce 

językowe”, rebusy, itp. 

 

   

WIZYTA    W    REDAKCJI 

„RZECZPOSPOLITEJ” 

           
W grudniu  2019 r. mieliśmy okazję przyjrzeć się 

z bliska, jak pracują dziennikarze 

„Rzeczpospolitej”. Członkowie naszej sekcji 

dziennikarskiej wybrali się na wycieczkę do 

redakcji tego ogólnopolskiego dziennika.  

To jedna z większych gazet  w naszym kraju (jej 

średni nakład to ok. 50 tys. egzemplarzy) o 

charakterze ekonomiczno – prawnym, na dodatek 

ukazuje się prawie codziennie (oprócz niedzieli). 

W sobotę pojawia się dodatek „Plus Minus”. 

Wydawnictwo prowadzi również telewizję 

internetową. 

Podczas wizyty w gazecie przyglądaliśmy się 

pracy korektora, fotoedytora, a także redaktorów. 

Byliśmy bardzo uważni i dociekliwi. Poznaliśmy 

kilka nowych słów jak: szpalta, lid, fotoedytor. Kto 

wie, może kiedyś ktoś z nas tam będzie 

pracować? Co Wy na to? 

 

 
 

	

 

Katastrofa ekologiczna 

                                                                                                                        

         W październiku 2019 w Australii wybuchły pożary, które bardzo szybko  zaczęły się rozprzestrzeniać po 
południowo-wschodniej części kontynentu. Trwały trzy miesiące. Zginęło wiele osób i miliard zwierząt, w tym te 
najbardziej kojarzone z tym krajem: kangury, koala, wombaty, oposy i inne. Spłonął teren wielkości Irlandii, a chmury 
dymu pokryły teren wielkości połowy Europy. Ludzie chronili się przed żywiołem, wchodząc do oceanu. Wszyscy 
doskonale pamiętamy zdjęcia, które pojawiały się w mediach. 

Jakie będą konsekwencje tej tragedii? Czy wpłynie ona na zmianę klimatu? Na pewno Australia długo jeszcze będzie 
odczuwała skutki tej wielkiej tragedii. 

Co może zrobić każdy z nas, by ponownie nie do doszło do podobnej tragedii? Czy Europa jest bezpieczna? 

Jeśli nie zaczniemy myśleć o przyszłości, nie zaczniemy dbać o nasza planetę, skutki będą katastrofalne! 



 Marysia Gutowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kultura językowa zaczyna się tam, gdzie się zaczyna świadomość językowa, gdy ludzie 
nie tylko mówią, lecz zastanawiają się także nad tym, jak mówią. (prof. Jerzy Bralczyk) 

Ciekawostki	ze	świata	sztuki	

Vincent van Gogh: urodził się 30 marca 1853 
roku w małej prowincji, która nazywała się 
Brabancja Północna, zmarł w wieku 37 lat, 29 
lipca w 1890 roku. Był Holenderskim malarzem, 
który cierpiał na napady lękowe i zaburzenia 
psychiczne, na skutek czego odciął sobie ucho. 
Jego twórczość wyróżniała się żywą kolorystyką i 
charakterystyczną kreską. Był autorem ponad 
2000 dzieł, w tym około 1000 rysunków. Jego 
twórczość została doceniona po wielu latach. Jego 
dzieła są teraz w muzeum pod nazwą   "Van Gogh 
Museum" w Amsterdamie. Aktualnie znajduje się 

tam ponad 200 obrazów, 500 rysunków oraz 700 
listów- jest to największa taka kolekcja na 
świecie. Jednymi z najbardziej znanych obrazów 
są  m.in. "Słoneczniki" i "Autoportret".    

                                                                                                                                                                                                     Tadeusz Marczyński 

Strefa	rozrywki	

Homofony		to	wyrazy,	które	tak	samo	wymawiamy,	ale	różnie	piszemy	pod	
względem	ortograficznym.		Czy	potraficie	wyjaśnić		znaczenia	poniższych	 słów?	

• jerzyk	-	Jerzyk	–	jeżyk	
• marzy	–	maże	
• lód	–	lud		
• Bóg	–	bóg	–	buk	–	Bug		

• hełm	–	Chełm		
• może	–	morze	
• ból	–	bul																																
• mór	-	mur	

• chart	–	hart	

 

Spróbuj powiedzieć: 
Ø Odindywidualizowany język wyidealizowanej emancypantki. 

Ø Neandertalczyk usatysfakcjonował rozentuzjazmowany tłum. 
Ø Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze, a gdy morze nie pomoże, to pomoże może Gdańsk. 

Ø Czy rak trzyma w szczypcach strzęp szczawiu, czy trzy części trzciny? 

Ø Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Chrząszczyżewoszczyce, powiat Łękołody (z filmu: Jak rozpętałem II 

wojnę światową) 

Przepis na herbatę z jabłkiem i cynamonem        
 

Kiedy za oknem chłód, wiatr albo deszcz, rozgrzeje nas gorąca herbata, która doskonale nadaje się na zimowe wieczory, a 
także uprzyjemni czas z książką lub dobrym filmem. Można ją przygotować  w następujący sposób:       
     
 Składniki: 
• łyżeczka zielonej herbaty,  łyżeczka suszonego jabłka,  cynamon,  2 goździki, 
     
  Składniki należy zalać wrzątkiem i parzyć pod przykryciem około  4 minuty. Dodatkowo można dodać miodu  lub cukru 
trzcinowego. Tak przygotowaną herbatą możemy rozkoszować się sami lub w towarzystwie najbliższych. 

??

??	
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