
 

 

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



                                    Drogi czytelniku, 

W czwartym numerze naszej gazetki szkolnej ,,Rozwiń żagle’’ same ciekawe 

artykuły ! Między innymi: 

- zaskakujący powrót do lat osiemdziesiątych, 

- tajemniczy świat baśni Julii Solińskiej, 

- pomysły na niepowtarzalny prezent dla mamy, 

- oryginalne szkice zwierząt autorstwa Julii Marszałek, 

- ciekawe informacje o naszych ukochanych psiakach. 

I wiele, wiele innych… Zapraszamy do lektury !  
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Wielkimi krokami zbliża się Dzień Mamy. Każdy z nas zastanawia się, jaki 

prezent mógłby sprawić największą radość naszej rodzicielce. Jesteście w 

błędzie, jeśli uważacie, że najdroższe dary są najbardziej pożądanymi i 

wyczekiwanymi ! Okazuje się, iż prezenty wykonane własnoręcznie mogą 

skraść serce naszym mamom ! Jakie? Czytaj uważnie! 

1. Podaruj mamie własnoręcznie wykonaną laurkę.  W środku umieść 

dedykację albo krótki list. 

2. Napisz specjalnie dla niej wiersz (ten bogaty w środki stylistyczne 

będzie barwniejszy i ciekawszy). 

3. Upiecz ciasto lub ugotuj specjalne danie dla swojej mamy. O pomoc 

możesz poprosić babcię. 

4. Napisz specjalny list, w którym podziękujesz swojej mamie za wszystko 

to, co dla Ciebie zrobiła. 
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                                Cytaty na Dzień Mamy 

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, 

płacze, a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska. 

J. I. Kraszewski 

Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać 

pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miłość matki ma się 

bez zdobywania i bez zasług. 

H. Auerbach 

Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę. 

M. Arnold 

Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami 

– matka. 

M. Ostrowski 

Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, 

co słowo i spojrzenie matki. 

W. Raabe 

 



Nasze Pasje 

Każdy z Was ma pasje, zainteresowania. To one sprawiają, że możemy 

zapomnieć o sprawach codziennych i oddać się temu, co nas 

uszczęśliwia. Julia Marszałek uwielbia rysować (szczególnie 

zwierzęta). Zapraszamy do galerii Julki   

 

                   





                 

                                         

 



                                Tajemniczy świat baśni  

Kto z Was czytał w dzieciństwie baśnie lub bajki? Na języku polskim 

mieliśmy okazję stworzyć własną wersję powiastki  Zapraszam do 

lektury ! 

                                  ,,Fałszywy przyjaciel” 

                              Dawno temu żyła sobie dziewczyna o imieniu Jagoda. 

Była bardzo uczciwa, grzeczna ,  miła i ciekawa świata. Mieszkała w górach 

obok małego strumyczka. 

                              Mama zawsze powtarzała jej, że nie może przechodzić 

za rzeczkę. Pewnego razu coś skłoniło ją, by tam pójść. Chodziła godzinami, 

ale nic ciekawego nie znalazła. Nagle zauważyła pewną staruszkę, która 

wołała o pomoc. Podeszła,  więc  do niej i zapytała: 

-Co się Pani stało? 

-Zraniłam się w nogę . – odpowiedziała. 

Pomogła jej wstać , a kobieta zaprosiła ją na herbatkę. Zgodziła się. Nie 

wiedząc, że ona jest  czarownicą. Rodzice martwili się o swoje dziecko, 

ponieważ długo nie wracała. Zawiadomili króla, a on kazał straży 

rozpocząć poszukiwania. Wiedźma już ją związała i chciała odprawiać 

jakieś swoje czary…Lecz wszyscy bez wyjątku walczyli z bezwzględną 

czarownicą i pokonali ją siłą swych serc. 

                              Wszyscy byli zadowoleni , córka wróciła do domu. A 

oni żyli długo i szczęśliwie.                                               

                                    

                                                                       Julia Solińska 



                  Nasi czworonożni przyjaciele! 
                  Przodkami dzisiejszego doga niemieckiego były dawne bullenbeissery - psy do nagonki i 

polowań na dziki. Średniowieczne łowy na zdolną do obrony dziką zwierzynę wymagały  dużej liczby 

psów. Nazwa bullenbeisser wskazuje na to, że przez handlarzy i rzeźników używany był on do 

zaganiania i pilnowania stad. 

                 W obecnym czasie dogi niemieckie są przede wszystkim psami towarzyszącymi, ale nie 

należy zapominać, że są to psy obronne i doskonale się do tego nadają. Typowy dog to pies przyjacielski, 

kochający swych właścicieli i oddany im. Wobec obcych może wykazywać rezerwę. Celem  hodowli 

jest pies pewny siebie, nieustraszony, łatwy do ułożenia, łagodny i rodzinny, o wysokiej odporności na 

prowokacje i pozbawiony agresji. 

                  Właściciel doga powinien być konsekwentnym i odpowiedzialnym  człowiekiem, który w 

psie chce mieć przyjaciela na całe życie. Aby dog był spokojnym i zrównoważonym towarzyszem, jak 

każdy molos powinien być od szczeniaka wychowywany i szkolny, a nie pozostawiany sam sobie . Dogi 

szybko rosną, a ponieważ są bardzo inteligentne, uczą się robić  to, na co mają ochotę. Przy braku 

konsekwencji z strony  właściciela dog staje się 60 kilogramowym maleństwem, które nadal jest 

szczenięciem, bo ma przecież 8 miesięcy. Należy chronić naszego nie do końca ukształtowanego 

szczeniaka od złych nawyków. 

 

 

 

                                                                                                                               Julia Solińska 

 



Lata '80 -dozwolone 

wszystkie rzeczy, jakie Ci się 

podobają... 
Jakie są Twoje ulubione lata? Moje zdecydowanie 

osiemdziesiąte . Uwielbiam szaloną muzykę i dziwaczny styl 

z tych lat. Chcesz dowiedzieć się czegoś o czasach , w których 
wszystko było dozwolone? Jeśli tak  to koniecznie przeczytaj 

ten artykuł! 
 
                          Zacznijmy od mody - na ten temat można napisać referat. 
W latach osiemdziesiątych królowało wszystko to, co dla nas jest teraz ,,kiczowate''. 
Różnorakie kolory tęczy widoczne na ubraniach, jak i w makijażu. Kobiety uwielbiały 
bardzo intensywne, natapirowane włosy z dużą warstwą lakieru, by bujna czupryna 
lśniła . Bez ostrego makijażu i koniecznie czerwonych ust żadna kobieta ( powyżej 
17 lat) nie wychodziła z domu. Nie wiem, czy styl tamtych lat powinno się określać 
jako ,, kobiecy''; Wąska talia, nadmiernie szerokie ramiona (podkreślone przez 
bufiaste rękawy) i wyrazista biżuteria to wizerunek nastolatki żyjącej w tamtym 
czasie. 
                      Zawsze śmieszy mnie to ,iż mężczyźni  mieli wówczas dłuższe, skręcone 
włosy. Spędzali przed lustrem dużo czasu, aby uzyskać efekt wymarzonej fryzury. 
Kobiety wolały raczej mieć wysoką czuprynkę do połowy szyi, za to  mężczyźni : 
długie, kręcone kędziory-jeśli można w taki sposób to określić. Katany, ramoneski, a 
także marmurkowy jeans – każdy, miał chociaż jedno z tych ubrań w swojej szafie. 
Nie obejdzie się bez kompletu  charakterystycznego  dla tych czasów; lajkry, getry i 
kitka na bok- esencja stylu lat osiemdziesiątych. Jeszcze coś , co ja osobiście uważam  
za świetne: naprasowanki- wtedy nie łatwo było o koszulkę ulubionego zespołu, a 
więc w gazetach typu  : ,,Bravo’’ i ,,Popcorn’’  razem z kupieniem  tygodnika 
dostawało się naklejki z logiem zespołu, które odklejało się, a następnie przyklejano 
na bluzkę i trzymano przez krótką chwilę na T-shirt'cie. I już koszulka ulubionego 
zespołu gotowa! Zaobserwowałam, że w tym czasie największy nacisk na modę 
panował w Wielkiej Brytanii. 
                            Teraz czas na powód, dla którego tak bardzo chciałabym urodzić się 



tamtych latach-muzyka. Słuchano gatunków muzycznych, które są dla mnie idealne 
- rock, heavy Metal, pop ,euro dance oraz blues rock. 
 Teraz kojarzymy sobie ,,rock-men'ów’’ (albowiem to oni królowali w latach 
osiemdziesiątych), jako silnych mężczyzn ubranych w czarną ramoneskę . Nic z tych 
rzeczy! Ramoneska  owszem była obecna, lecz  lajkry ( tak , płeć męska ubierała 
lajkry!), spodnie z wysokim stanem , podciągniętym aż pod sam pępek (co u 
chłopaków nie wyglądało zbyt męsko) i  jak już wcześniej opisywałam -trwała. Nie 
wiem , skąd wzięło się przekonanie, że rock and roll'owcy są dobrze zbudowani- w 
końcu muzycy z tamtych lat nie byli jakoś specjalnie wysportowani. 
                      Oczywiście wszystko, co tu opisałam to tylko czubek góry lodowej 
zwanej : Lata '80. Pomyśl, czy w naszych czasach zobaczymy jeszcze jakieś 
cząsteczki ubioru z tych szalonych lat? A może moda z tych czasów zainspiruje i 
Ciebie? Czy zgadzasz się z moim stwierdzeniem, że muzyka lat osiemdziesiątych, 
nadal towarzyszy nam w naszej codzienności? Chętnie posłucham Twojej opinii! 
 
                                                  Oliwia Ucińska 
   

 
 
 
 



Z życia szkoły… 

- 16 maja odbędzie się Konkurs Poprawnej 

Polszczyzny, 

- wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku 

szkolnego- popraw swoje oceny, by cieszyć się 

długimi i spokojnymi wakacjami, 

- uczęszczaj na koła zainteresowań ( to doskonała 

okazja do kreatywnego spędzenia czasu 
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