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Drodzy Czytelnicy!

 

Serdecznie witamy Was w 2022 r. 

Niech Nowy Rok będzie czasem, 

w którym zrealizujecie marzenia 

kurzące się od dawna, na którejś półce wyobraźni!

Wszystkim Naszym Czytelnikom, Redaktorom 

oraz 

sponsorowi wydruku gazetki

Panu Wojciechowi Hunkiewiczowi

 życzymy wielu sukcesów i pomyślności!

 

Zapraszamy do współtworzenia 

kolejnego numeru naszej szkolnej gazetki . 

Możecie pisać i rysować jak wielu artystów 

również pod pseudonimem. 

Artykuły do kolejnego numeru wysyłajcie na

sp1kornelowka@gmail.com do 20 lutego.

 

Serdecznie pozdrawiamy 

Opiekunowie szkolnej gazetki

p. Agnieszka Cembrzyńska - sala 17

p. Danuta Ziętek- świetlica II p.

PS 
W tym numerze umieściliśmy angielskie "słówka" wraz z tłumaczeniem.             

Miłej nauki :)
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MIŚ PRZYJACIEL!

Z OKAZJI DNIA PLUSZOWEGO MISIA

PANI ANNA SIEMION- KUŹNIAK, PANI MARTA

STYRC-ZDAŃSKA ORAZ UCZNIOWIE KLAS 5D I 5E.

PRZYGOTOWALI ZBIÓRKĘ MISIÓW DLA DZIECI

 NA ODDZIALE ONKOLOGICZNYM.

BARDZO CHORE DZIECI PRZEBYWAJĄCE NA TYM

ODDZIALE, PRZEŻYWAJĄ TRUDNE CHWILE, 

BÓLE ORAZ SMUTKI. DLATEGO ONE, TAK JAK MY

WSZYSCY POTRZEBUJĄ PLUSZOWEGO

PRZYJACIELA. 

ZEBRANE MISIE DOPIERO ROZPOCZNĄ SWOJĄ

PRZYGODĘ. BĘDĄ WSPIERAŁY SWOICH

ADRESATÓW, POCIESZAŁY ICH 

ORAZ USPOKAJAŁY ZŁE EMOCJE.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE PLUSZAKI,

KTÓRE PODAROWALIŚCIE DLA CHORYCH DZIECI!!!

MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPOTKASZ OSOBĘ,

KTÓREJ PODAROWAŁEŚ MISIA?

MAGDALENA ROZBICKA 

         ORAZ EMILIA MĘDYGRAŁ KL. 5D
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Prace uczniów klas drugich 
wykonane na zajęciach świetlicowych 

Twórczość plastyczna jest istotną formą aktywności uczniów w
szkole, która wyzwala uczucia i emocje, a także pozwala na
samorealizację. Zajęcia plastyczne to różne formy aktywności, do
których zalicza się rysowanie, malowanie, modelowanie, lepienie,
wycinanie. 
Zajęcia tego typu są świetnym
źródłem uczenia się i
zdobywania wiedzy o
otaczającym świecie.
Dodatkowo wywołują radość i
są sposobem na dobrą zabawę.
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W kolejnej części felietonów skupie się na

życiorysie i zasługach dla naszej ojczyzny

Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Na początku opowiem wam historię, w

jaki sposób zainteresowałem się tą

postacią.
    9 października 2021 r. uczestniczyłem w biegu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

organizowanego w Markach. Gdy dojechaliśmy na miejsce, zaczęło nurtować mnie

jedno pytanie. Kim był Witold Pilecki? 

Niektóre osoby mogą kojarzyć go z lekcji historii. Jednak ja nie wiedziałem,

dlaczego patronem biegu została akurat ta osoba. Tego samego dnia wieczorem

jedyną rzeczą, którą chciałem sprawdzić było znalezienie w intrenecie informacji

na temat Witolda Pileckiego. 

     Dowiedziałem się, że była to osoba, która miała wpływ na niepodległość Polski.

Zastanawiałem się, dlaczego nic o nim nie wiem. Postanowiłem, że właśnie Witold

Pilecki będzie bohaterem mojego tekstu, abyście i Wy dowiedzieli się, kim był.

   Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Rosji, w małym mieście Ołoniec.

Pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej. Jego dziadek (Józef Pilecki) uczestniczył

w Powstaniu Styczniowym w 1863 roku. Witold Pilecki posiadał dwóch braci

(Józefa i Jerzego) i dwie siostry (Wandę i Marię). Jeden z braci Rotmistrza (Józef)

zmarł w wieku 5 lat. 

    Po urodzeniu Witolda rodzina podjęła decyzję o emigracji do Wilna. To właśnie

w Wilnie młody Pilecki rozpoczął naukę. Wstąpił do wojska w lipcu 1920 roku i

został przydzielony do wileńskiej kompanii harcerskiej wchodzącej w skład 201

Pułku Piechoty, a następnie skierowany z nią do obrony Grodna.
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Pod naporem wojsk bolszewickich razem ze swoim oddziałem dotarł do Warszawy, gdzie

przypadkowo spotkał swojego wcześniejszego dowódcę rtm. Jerzego Dąbrowskiego. 

  W lutym 1921 roku wstąpił do Związku Bezpieczeństwa Kraju. Porozumiewał się biegle

w trzech językach (francuskim, niemieckim, rosyjskim). Witold Pilecki rozpoczął studia na

Uniwersytecie im. Stefana Batorego, jako nadzwyczajny słuchacz Wydziału Sztuk

Pięknych. 

   W 1931 roku ożenił się z Marią i urodziła im się dwójka dzieci Andrzej i Zofia. Podczas

II Wojny Światowej ukrywał się w Warszawie pod fałszywym nazwiskiem Tomasz
Serafiński. 
   W związku z coraz większą liczbą żołnierzy aresztowanych przez Niemców podjął

decyzję o przeprowadzeniu działań wywiadowczych na terenie obozu koncentracyjnego.

Podczas szarpaniny z Niemcami został aresztowany, co było częścią jego planu. 

  Trafił do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. W wyniku torturowania przez

hitlerowców rtm. Witold Pilecki utracił dwa zęby. 

  W 1943 roku uciekł wraz z polskimi żołnierzami z obozu koncentracyjnego. Po ucieczce

angażował się w sprawy niepodległości polski i zdobywał tajne niemieckie informacje. 

    W 1948 roku rtm. Pilecki wraz z swoją grupą stanął przed sądem wojskowym i został

skazany na śmierć. Wyrok wykonano 25 maja w Warszawie. Sąd wojskowy podjął

decyzję o rozstrzelaniu Rotmistrza. Po śmierci został oznaczony Krzyżem Komandorskim

Odrodzenia Polski.

     Niewątpliwie należy uznać rtm.Witolda Pileckiego za bohatera polskiego podziemia i

świetnego wywiadowcę …. 

Czy obecna młodzież określająca siebie, jako patrioci byłaby gotowa do takiego męstwa,

odwagi i poświęcenia?                                              

             Ja wiem jedno...

  CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
         Honor and glory to the heroes!

Mateusz Rotter, kl. 7D
6



Godło, hymn i flaga to są polskie symbole...
W jakim miesiącu Polska odzyskała niepodległość?
Polska ma flagę biało-...
Nasz kraj.
II wojna...
Dowodzi oddziałem.
Polska odzyskała ją po 123 latach.
Jaka armia wycofała się z Polski?
Biały orzeł na czerwonym tle.
Pierwszy marszałek Polski.
Przez 123 lata nie było nas na mapie...
Czuję ją patriota do swojego kraju.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Hania Petka i Amelia Wira, kl. 3d

Krzyżówka
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Wolontariat!
Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bez

wynagrodzenia niesie pomoc, angażuje się w pracę

na rzecz drugiego człowieka.

Doświadczenie
Podczas wolontariatu można zdobyć niesamowite doświadczenie.

Poznaje się nowych ludzi i umiejętności. Można też odkryć swoją

pasję i wzbogacić się w dużą wiedzę.

Pomoc

Radość

Działając jako wolontariuszka lub wolontariusz pomagasz nie

tylko innym, ale również sobie. Zyskujesz poczucie, że masz

wpływ na losy konkretnych osób, a to daje ci ogromną

satysfakcję. 

Radość z tego, że mogliśmy komuś pomóc jest ogromna. Małe

czynności, jak na przykład zawiezienie karmy do schroniska

pomagają  zwierzakom przetrwać, a wolontariuszowi dają wielka

radość. Działanie w wolontariacie to czysta przyjemnośc i radość. 

Pamiętajcie, że dobro powraca!
Nela Nazaruk, kl. 8 B

 vol
unteer-

wolon
tari

usz
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W ostatnich miesiącach wolontariusze

naszej szkoły podjęli szereg działań. 

We wrześniu brali udział w organizacji 

i przeprowadzaniu gry sportowej podczas

Mareckiej Spartakiady. 

Październik obfitował w przygotowanie do

Święta Zmarłych. Uczniowie licznie wzięli

udział w sprzątaniu lasu wokół cmentarza

oraz opuszczonych grobów. W następnym

miesiącu wolontariusze zaangażowali się 

w zbiórkę dla schroniska dla zwierząt 

w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w

Akcję „tusz do paki”. Czas Świąt Bożego

Narodzenia jest dla wolontariuszy czasem

wzmożonej pracy, podczas którego

podejmujmowaliśmy wiele działań.

Dziękujemy bardzo za dotychczasowe

okazane serce i zaangażowanie.

Zapraszamy do współpracy i udziału 

w organizowanych działaniach. 

 

Opiekun Szkolnej Rady Wolontariatu

Magdalena Przyłuska

 

WOW!WOW!

Than
k

Than
k

Than
k

you!you!you!
Dziękuję
Dziękuję
Dziękuję
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 Postanowiłem poruszyć temat tradycji

bożonarodzeniowych.

Wiemy już, że w Polsce najważniejszą chwilą świąt jest

kolacja wigilijna, natomiast w Anglii się jej nie obchodzi, 

a najważniejszym dniem według anglików jest ,,Christmas

Day” czyli 25 grudnia z bardzo uroczystym obiadem. 

   Mieszkańcy Anglii wieszają nad swoim kominkiem

świąteczne skarpety. Następnie otrzymują prezent, który

znajduje się w skarpecie. Kolejną różnicą jest same

odpakowywanie prezentów. W Anglii wszyscy zgromadzeni

siadają wokół prezentów, a następnie razem otwierają

kolejne prezenty 25 grudnia, a w Polsce dzień wcześniej.

     Osoby mieszkające w Niemczech na święta wykonują

dekoracyjne aniołki, które najczęściej są wykonywane z

drewna. Kolejnym zwyczajem są kolędnicy. 6 stycznia dzieci

wyruszają w stronę sąsiednich domów, a następnie śpiewają

kolędy i zbierają datki dla osób niepełnosprawnych.

        Befana to dość złośliwa i bardzo brzydka stara baba, 

z krzywym nosem, ubrana w podarte szmaty. Na głowie ma

szal, chustkę lub kapelusz i oczywiście lata na miotle. 

W nocy z 5 na 6 stycznia, a więc w nasze Święto Trzech

Króli, przylatuje do domów, wchodzi przez komin i zostawia

dzieciom prezenty w skarpetkach. 

   Prezenty dzieci otrzymują od….wiedźmy! Daje ona

prezenty tylko grzecznym dzieciom. Niegrzecznym zostawia

czarny węgiel lub czosnek. 

 

Czy nasze polskie tradycje bożonarodzeniowe różnią 
się od zwyczajów w innych krajach?
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Dzieci, które chcą się jej przypodobać, powinny pozostawić na

stole przed snem poczęstunek dla Befany - mandarynkę lub

pomarańczę. 

     Imię Befany i nazwa włoskiego święta pochodzi od Epifanii -

czyli Święta Objawienia, jakie zgodnie z tradycją katolicką

obchodzi się 6 stycznia. Dawanie dzieciom prezentów w tym dniu

ma sens, gdyż Trzej Królowie podążający do Betlejem by

przywitać Mesjasza, też mieli dary dla małego dziecka - mirrę,

kadzidło i złoto. Legenda głosi, że Trzej Królowie powiedzieli

Befanie o narodzeniu Jezusa, jednak staruszka nie zdążyła na

jego powitanie, gdyż zgubiła się po drodze. 

Od tego czasu Befana, latając na miotle, zostawia prezenty 

w każdym domu, w którym mieszka dziecko, na wypadek, gdyby

Jezus narodził się jeszcze raz.

 

Ciekawostki:
 

1. Wizerunek Świętego Mikołaja lecącego saniami
powstał w 1819 r. i został stworzony przez

Waszyngtona Irvinga.
 

2.  W 1914 r. podczas I wojny światowej w okopach
pomiędzy Brytyjczykami i Niemcami doszło do słynnego

rozejmu bożonarodzeniowego. 
Wymieniali się oni prezentami przez

neutralną ziemię niczyją lub razem grali w piłkę nożną.
 

3. 1640 roku Szkocja zniosła obchodzenie Bożego
Narodzenia, aż do 1958 r., kiedy to stało się ono

prawnym świętem.

Mateusz Rotter, kl. 7D
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PIERNICZKI JAK U BABCI
Hej,mam na imię Jagoda, chodzę do klasy 3b. Bardzo lubię robić na różne

okazje pierniczki. Ale tak naprawdę to najbardziej lubię je jeść przy stole

wigilijnym u mojej babci. Tam pierniczki smakują wyjątkowo! 

A co  do Wigilii, to już wiecie, że na stole powinno być 12 dań bez mięsa.

Liczba ta obejmuje: przystawki, zupę, danie główne i deser. Jak dla mnie na

stole mogłoby być tylko 12 pierniczków:), bo od pierwszej gwiazdki czekam

tylko na nie.

Na początku grudnia z mamą uruchamiamy domową fabrykę pierniczków.

Zawsze korzystamy z przepisu na szybkie pierniczki, który pochodzi z bloga

Moje Wypieki. Bez problemu znajdziecie go w internecie. Wklejam go niżej z

drobnymi poprawkami.

Przepis na nasze pierniczki jest taki :

• 300 g mąki pszennej

• 100 g mąki żytniej pełnoziarnistej

• 2 duże jajka

• 100 g cukru pudru

• 100 g roztopionego masła
• 100 g miodu

• 1 łyżka przyprawy do piernika

• 1 łyżka kakao

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Wszystkie składniki mieszamy, potem wałkujemy kawałki ciasta i

foremkami wycinamy pierniczki. Pieczemy 7minut w 180 stopniach. 

Po wystudzeniu lukrujemy je, ozdabiamy i jemy z umiarem:).

Czy wiedzieliście, że kiedyś w Polsce pierniczki były słone?!

                                                                 Jagoda Ryńska, kl. 3B

Gingerbreads-

pierniki
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Cześć, tu Janek i Marcel z 3a. Mamy dla Was

przepis na zdrowe przekąski. 
Proponujemy smaczniusienką owsiankę! 

Wykonanie:

 Płatki owsiane zalewamy ciepłą wodą, dodajemy

łyżeczkę miodu, orzechy i rodzynki oraz ulubione

owoce np. maliny lub borówki. 

Taką przekąskę możecie zabrać 
w małym pojemniczku lub słoiczku do szkoły. 

 

 Proponujemy też do pochrupania warzywa, 

które pocięte w słupki przypominają zdrowe frytki 

i znikają błyskawicznie: marchew, ogórki lub
paprykę. 

 

Jeśli chcecie coś zdrowego do picia polecamy sok

wyciśnięty z pomarańczy i jabłek z dodatkiem
imbiru . Pyyyyycha ! 

 

 

Jesteś tym co jesz!

Jedz zdrowo!
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Janek Gasiewicz i Marcel Galian, kl. 3a
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SZKOLNI    MILIONERZY!

15



6. Ile dni można najdłużej (bez przedłużenia) trzymać książkę wypożyczoną 
w bibliotece szkolnej?

                   
   a. 14 dni                                                           b. 7 dni roboczych
   c. 21 dni                                                           d. 12 dni roboczych

   7. Jaki kolor powinna mieć koszulka na wychowanie fizyczne?

   a. biały                                                              b. jaki chcemy  
   c. niebieski                                                        d. nie musimy się przebierać

   8. Jak nazywa się patron naszej szkoły?

   a. Korneliusz Makuszyński                               b. Kornel Makuszyński               
   c. Klemens Makuszyński                                   d. nie mamy patrona

   9. Co należy zrobić, gdy się źle czujesz?
    
   a. pójść najszybciej jak się da do domu            b. nie mówić nic nikomu
   c. zadzwonić ukradkiem do rodziców              d. poinformować o złym   
                                                                                    samopoczuciu nauczyciela

   10. W jakich godzinach otwarta jest świetlica w naszej szkole

    a. od 6:30 do 17:30                                            b. od 6:30 do 18:30
    c. od 7:30 do 17:30                                            d. od 6:30 do ostatniego             
                                                                                                                   ucznia

 
Nagroda czeka:)

Chcesz wygrać? Prosta sprawa! Zapisz na kartce nr pytania 
i literę, która według Ciebie jest poprawną odpowiedzią wraz ze

swoim imieniem 
oraz przynieś ją do świetlicy na II piętrze. 

                                                                               Powodzenia!!!     
                                                

                                                 Oliwia Cembrzyńska, kl. 4B
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  Cześć! 
      W pierwszym numerze Kornelówki opisywałam

swojego chomika Marka...nocnego marka:).
Tym razem napisałam o swoim piesku, który  wabi
się Colin i jest Yorkiem. Czasownik "wabić", znaczy

"przyciągać", "kusić", "przywoływać". Taką też
funkcje spełniają imiona, które nadaje się

czworonogom 
 

M
ó

j
 Y

o
r
k

:)

 Jest to rasa małych psów do
towarzystwa, ale kiedyś były

uważane za lepsze w polowaniach na
myszy i szczury od kotów! 

Szata yorka jest gładka, lśniąca 
i bardzo podobna w dotyku 

do naszych  włosów.  
    Colin jest jeszcze szczeniakiem 

i czasami przypomina małe dziecko
bojące się różnych rzeczy.

 Z opowieści rodziców wiem, że jak 
 miałam 1,5 roczku to bardzo bałam

się odkurzacza i z Colinem jest
podobnie. Kiedy zobaczy odkurzacz

ucieka i cały się trzęsie. 
Boi się nawet balonów, 

a w szczególności małego
dzwoneczka. Po zadzwonieniu

dzwoneczkiem Colin wie, że musi iść
na swoje posłanie. Dzwoneczek jest

przydatny, gdy trzeba Colina wyprosić
z kuchni, bo ma wielgachny apetyt 

na wszystko. 
 

 

 

 

 

 Uwielbia jeść wszystko co mięsne,
ale również bardzo często wykrada

marchewkę, pietruszkę, 
a ostatnio zajął się również

ziemniakiem i ząbkiem czosnku. 
Wykrada nie tylko warzywa, ale też

kredki, mazaki, pluszaki z
wyjątkiem meduzy z ostatniej serii

Gangu Swojaków, której się też
boi.Wszystko co leży na ziemi lub co
uda mu się ściągnąć jest od razu w

jego pyszczku i stara się to rozgryźć. 
     Ostatnio mojej siostrze poszarpał

kilka zeszytów, 
bo strasznie lubi  również papier. 

    Colin bardzo lubi drapanie po
brzuszku i za uchem.

W przeciwieństwie do mnie, 
Colin wcześnie rano wstaje 

i czeka pod łóżkiem, a wtedy
 piszczy, żeby już się obudzić i

zacząć się z  nim bawić. 
 Uwielbiam jak się cieszy, gdy
wracam ze szkoły do domu...

Uwielbiam go:).

    
PS
Wy też możecie opisać swojego pupila:). 
Spróbujcie, bo to wielka rzecz być redaktorem Kornelówki. 

Oliwia Cembrzyńska, kl. 4B



Otrzymałem podczas tej zbiórki

również chustę, która sprawiła, że

stałem się pełnoprawnym członkiem

Gromady Zuchowej. Zbiórki zuchowe

bardzo mi się podobają, chodzę na

nie bardzo chętnie i jest to dla mnie

super sposób na spędzenie wolnego

czasu:). 

Niedawno rodzice kupili mi mundur

harcerski, a już niedługo pojadę na

moje pierwsze zimowisko zuchowe.

Nie mogę się doczekać!

Czuj!

PS                                               

Czuj to pozdrowienie, którego

używają zuchy. Wymieniają je

między sobą na powitanie i

pożegnanie, w niektórych

wypadkach również przy oddawaniu

honorów. Harcerze mają
pozdrowienie "Czuwaj".  

"Czuwaj" i "Czuj"ma przypominać
również o konieczności stałej

gotowości do czynu,

 służby dla Ojczyzny, 

pracy dla innych i nad sobą. 

                         "Czuj"!

 

Cześć!

Mam na imię Janek. Chodzę
do klasy 1 E. Jestem zuchem 

i należę do 7 Gromady

Zuchowej "Tajemnicza

Dżungla". Opowiem Wam o

mojej pierwszej przygodzie,

gdy dostałem chustę i

sprawność. To było tak:

Drużynowa Julka powiedziała
nam: "Zuchy! Ustawiamy się

w szóstki!" Kiedy już się
ustawiliśmy, odbył się apel.

Druh Klemens poprosił nas,

abyśmy podeszli do niego.

Gdy podeszliśmy, druh

wręczył nam sprawność
zuchową Mowgli, którą

otrzymaliśmy za

rozpoznawanie tropów

zwierząt, zabawy w

podchody, wyprawę do lasu

oraz umiejętność
bezpiecznego posługiwania

się ogniem.  

Jaś Kołakowski z mamą

Czuj!

sco
ut -

har
cerz
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Cześć ! 

Mam na imię Hania. 

Chciałabym Wam opowiedzieć  

o mojej pasji, którą jest judo. 

Judo trenuję już prawie 

4 lata i mam żółty pas 

w tej dyscyplinie. 

Pewnie się zastanawiacie co to

jest judo? 

Już Wam wyjaśniam: 

 judo to sztuka walki, która

pochodzi z Japonii.

 Judo wymyślił Jigoro Kano, 

dziś judo jest 

dyscypliną olimpijską.

W judo najfajniejsze jest to, 

że nawet słabszy zawodnik może

wykorzystać siłę przeciwnika,

przeciwko niemu samemu 

i zwyciężyć. 

 

 
Jest wiele szkół judo,  ja razem z moim kolegą zklasy Mieszkiem trenuję wKlubie Uczniowskim 

Same Judo.
Treningi  judo odbywają się na tatami czyli macie.Każdy trening zaczyna sięrozgrzewką,  

po rozgrzewce trener uczy nas rzutów i trzymań.W trakcie treningówczęsto wspinamy się  na linyi gramy w różne gry. Judo jest bardzo fajnądyscypliną sportową,rozwija nie tylko ciało,
ale i umysł. 

 

Ju
doMoja pasja

Hania Obrębska, kl. 3a
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Hej! Nazywam się Zosia i chodzę do klasy 3a. 

Moją pasją jest taniec. Na zajęcia tańca chodzę 

do ''Akademii Pani Szafki''. 

W Akademii Pani Szafki można chodzić na różne

zajęcia, m.in. akrobatyka, balet, hip hop, yoga. 

Ja chodzę na zajęcia ''Video Clip Dance'' oraz na

jogę family. Bardzo polecam się zapisać, ponieważ

są różne choreografie, rozciąganie, rozgrzewka 

i przede wszystkim bardzo miła trenerka! :) 

Według archeologów (archeolog to osoba, która

bada stare rzeczy z wykopalisk) 

taniec wynaleziono w 3300r. p. n. e. 

Flamenco jest najczęściej wykonywanym rodzajem

tańca przez starszych tancerzy. Naukowcy

podwierdzili, że taniec doskonale wpływa na

poprawę mobilności różnych partii ciała.

 TANIEC NOWOCZESNY zorientowany jest na

bliską relację z ziemią, dlatego tancerze często

tańczą boso. BALET zaś skoncentrowany jest na

pokonywaniu siły grawitacji, stąd liczne wspięcia na

palce i wyskoki baletnic. 

                                 Polecam!

Lubię to!

Zosia Szczepura, kl. 3a
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D INOZAURY

Cześć, mam na imię Kuba. 
Opowiem Wam o dinazaurach, którymi się interesuję. 

Miał długość około 13 metrów, a zęby wyglądały jak haki
do wspinaczki. Potrafił zanurzać głowę pod wodę i
oddychać pod jej powierzchnią.

Spinozaury 
był wodnym i lądowym
stworzeniem. 
Ważył około 21 ton czyli tyle ile
waży ciężarówka przewożąca 
 10 000 litrów mleka.

 

Miał bardzo umięśniony ogon, który wykorzystywał do
walki, a gdyby uderzył nim współczesnego tygrysa ten by
na pewno zginął. Ważył około 1 tony czyli tyle ile waży
żyrafa lub 10 dorosłych osób. 

Postosuchus to wielki gad, który
mierzył 9 metrów i posiadał
szczękę ostrych jak brzytwa zębów, 
a miał ich około 250!
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Jego zęby były ostre jak miecz. Ważył od 1500 kg do 
3000 kg czyli tyle ile średnio jedna samica słonia
afrykańskiego. Był zabójcą wśród dinozaurów.

Argentynozaur
był dawniej największym
zwierzęciem na ziemi, 

a gdyby żył to również i dziś.
Ważył około 

100 ton. Był bardzo silnym
roślinożercą, gdyż pokonać

mogło go dopiero
10 tyranozaurów rex.

Scorpios rex 
mierzył około 8 metrów
długości czyli tyle ile 8
dużych kroków. Miał
kolce jadowe na rękach,
ogonie oraz głowie.

PredatorX miał 4 razy
silniejszy zgryz niż tyranozaur
rex. Był kanibalem czyli zjadał
osobników własnego
gatunku. Miał bardzo dobry
węch.

Kuba Sulejewski, kl. 3a
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KoszykówkaHej, mam na imię Zuzia i piszę z

moją przyjaciółką Emilką.

Wiecie, że koszykówkę wymyślił
James Naismith, 

w 21 grudnia 1891r. 

czyli 130 lat temu!

Gra polegała na rzucaniu piłki 

do wiklinowych koszy

zawieszonych na balkonach sali

gimnastycznej. Kosze te nie miały
dziury w dnie, więc po każdym

celnym rzucie piłkę należało
wyciągać specjalnymi kijami. 

Wiecie że? Piłka powinna być
wykonana z prawdziej lub

sztucznej skóry, lub z gumy. 

Wnętrze piłki stanowi

nadmuchiwany gumowy pęcherz.

 
Początkowo mecze koszykówki

rozgrywane były piłką nożną.

 
Powszechnie używane w meczach

NBA są piłki firmy Spalding, ale

od tego roku piłki dostacza firma

Wilson.
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Pick’n’Roll – jedno z
elementarnych zagrań

dwójkowych w
ofensywie. Zawodnik

bez piłki stawia
zasłonę koledze z

piłką, aby ten mógł
zgubić pilnującego go

przeciwnika i mieć
wolną drogę do kosza.

Następnie gracz z
piłką rzuca lub podaje
do wbiegającego pod

kosz kolegi, który
wcześniej stawiał

zasłonę.
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 Najwyższym zawodowym

koszykarzem na świecie jest

Chińczyk Sun Mingming mierzący

236 cm, a najwyższą kobietą była

Polka Małgorzata Dydek, która

mierzyła 218 cm. Niestety zmarła

nagle, a w tym roku minęło 10 lat od

jej śmierci.

W Polsce pierwszy mecz koszykówki

odbył się 29 czerwca 1909 roku w
Lwowie.

Co ciekawego był to mecz kobiet.
 

Na świecie jest ponad 400 milionów

zawodowych koszykarzy. Stany Ziednoczone są najlepszą

reprezentacją koszykarską w

historii-15 razy zostawali mistrzami.
 Koszykarzem, który najbardziej

rozpowszechnił koszykówkę na

świecie jest Michael Jordan. 
Najwięcej punktów w jednym meczu

zdobł Wilt Chamberlain było to sto

punktów.
 

Zuzia Sztachelska 
Emilka Kwiatkowska, kl. 3a

PS
Ty też możesz pisać do Kornelówki! Spróbuj to naprawdę proste!
Artykuły wysyłaj na sp1kornelowka@gmail.com.

PLAYER ONEPLAYER ONEPLAYER ONE   
NAJLEPSZY GRACZNAJLEPSZY GRACZNAJLEPSZY GRACZ

Cold player –

zawodnik, który

oddaje dużo

rzutów, ale
 nie

traf
ia do kosza.

Coach
(trener) –

szkoleniowiec
drużyny.
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KonnoCześć! 
Mam na imię Marysia. Pisałam do pierwszego numeru

Kornelówki o swojej pasji, którą jest jazda konna. W tym

artykule dowiecie się o podstawowych maściach koni i kilku

najpopularniejszych rasach. 

Maść konia to barwa sierści, 

która pokrywa ciało konia, 

także barwa grzywy i ogona.

Podstawowe maści koni:

Gniada charakteryzuje się czarną grzywą 

i ogonem, a sierść jest brązowa.

Kasztanowa-ten rodzaj maści jest cały  

jasnobrązowy łącznie z grzywą i ogonem. 

Zdarza się, że w dolnej części nóg są tak zwane "białe skarpetki".

Kara  - sierść i włosie barwy jednolicie czarnej 

(latem końcówki włosów mogą być rozjaśnione nawet 

do koloru rudego). Noworodki są najczęściej szare, 

rzadko spotykane są czarne.

Siwa – koń ,który jest maści 

siwej jest cały biały.

Najpopularniejsze rasy koni:

Koń pełnej krwi arabskiej

Uwaga! Można tego konia pomylić z koniem 

pełnej krwi angielskiej. Jednak ten koń ma mniejsze 

 wgłębienie na środku głowy. Są inteligentne, życzliwe, 

wrażliwe i przywiązane do człowieka. 

„Araby” to konie o żywym temperamencie, lecz zawsze posłuszne. 

Gniada

Kasztanowa

Kara
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Wzór lamparci – główny wzór umaszczenia; 

konie z taką maścią posiadają ciemne cętki na jasnym tle

Płatki śniegu – oznacza jasne cętki na ciemnym tle

Derka biała – grzbiet i zad biały, reszta ciemna

Derka nakrapiana – grzbiet i zad biało nakrapiany, reszta ciemna

Marmurek – nakrapiany wzór na ciele w formie nierównomiernych

jasnych plam, czasem nachodzących na siebie.

Koń shire (czytaj szajer)

Można pomylić tego konia z koniem rasy Tinker. 

Konie rasy Shire są większe od koni rasy Tinker. 

Są to jedne z najcięższych oraz największych koni świata. 

Użytkowane są jako konie pociągowe

Koń appaloosa-to silny koń o smukłej sylwetce. 

Posiada małą szlachetną głowę i silne kończyny tylne. 

Istnieje 5 głównych wzorów umaszczenia koni Appaloosa,

 ale wszystkie rodzaje umaszczeń są tarantowate:

                                          

                                     Koń fryzjerski- koń ma krótką sierść, 

                                           ale włosy na grzywie i ogonie bardzo długie. 

                                           Koń ten ma niezwykłą urodę, ponieważ z natury 

                                            ma długie i kręcone włosy.

Mam nadzieję, że podobał Wam się ten artykuł i dzięki niemu wiecie już co

nie co o rasach i maściach koni. W następnym artykule opowiem Wam co

powinno jeść to zwierzę 😊.
d

re
s
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e

ujeżdżanie

penalty pointspunkty karne

Marysia Siemińska, kl. 4C

Artykuły do kolejnego numeru przesyłajcie do 20 lutego

na sp1kornelowka@gmail.com.
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                   Tales z Miletu żył 

                      na przełomie VII i VI 

                              wieku przed Chrystusem. 

                                 Został pierwszym znanym 

                 greckim filozofem 

                            oraz ojcem matematyki. 

     Urodził się, żył i odszedł w Milecie, znajdującym się w ówczesnej kolonii

greckiej położonej w Azji Mniejszej, na terenach dzisiejszej Turcji.

    Wiedzę matematyczną Tales posiadł podczas swego pobytu  w Egipcie.

Wśród najbardziej jego znanych twierdzeń są te, które mówią o

przepołowieniu koła średnicą, również twierdzenie o identyczności dwóch

kątów znajdujących się przy podstawie trójkąta równobocznego, jak 

i twierdzenie dowodzące, że jeśli dwie linie proste przecinają się, 

to przeciwległe kąty są sobie równe oraz twierdzenie, że kąt wpisany       

w półkole to kąt prosty. 

    Tales z Miletu był również najsłynniejszym prekursorem tak zwanej

jońskiej szkoły przyrody. Podważał on tym samym mitologiczne obrazy

świata. Zarówno on, jak i późniejsi filozofowie tej szkoły szukali

odpowiedzi na pytanie dotyczące początków świata, podstaw oraz

struktury. Na podstawie własnych obserwacji i wniosków doszedł do tezy,

że początkiem i końcem wszystkiego jest jeden z podstawowych żywiołów,

a mianowicie woda.

    To tylko niektóre odkrycia wielkiego filozofa Talesa ponieważ było ich

naprawdę wiele.

                                                                                                       Mikołaj Tuźnik, kl. 8d

                                                                                                 Źródło: https://zyciorysy.info 
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Kącik matematyczny

Sudoku doskonale trenuje
mózg! Powodzenia!
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O życiu Euklidesa mało wiadomo, 

prawdopodobnie kształcił się w Atenach.

Euklides nauczał w Aleksandrii za rządów Ptolemeusza I.

Dziełem Euklidesa są Elementy.  Dzieło to po

wynalezieniu druku miało ponad tysiąc wydań 

i zrobiło ogromny wpływ na rozwój nauki.

W tym dziele umieścił ówczesną wiedzę matematyczną.

Są też dwa inne znane dzieła geometryczne: 

Deta zawierająca ćwiczenia do Elementów 

i De divisionbus o podziale figury 

na daną liczbę równych części.

 Są też dwa dzieła dotyczące optyki: 

CatoptricaOptica-sformułowano tam 

prawo załamania się światła oraz

zasadę prostoliniowego rozchodzenia się 

promieni świetlnych.

 
 

R
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ło

wą
:)

Rafał Mielczarek
Adrian Szydłowski, kl. 8d
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BEZPIECZNE FERI
E

Na łyżwach jeździj tylko na lodowiskach. 
Wchodzenie na zamarznięte rzeki, stawy lub jeziora 

jest bardzo niebezpieczne!

Wychodząc z domu: ubierz się ciepło. 
Załóż kurtkę, czapkę, szalik i rękawiczki. 

Pamiętaj o odblaskach, będziesz lepiej widoczny na drodze!

Na sankach zjeżdżaj z górki położonej daleko od jezdni
i samochodów oraz zbiorników wodnych.

Uważaj, by w trakcie zabawy śnieżkami 
nie wyrządzić komuś krzywdy.

Bez względu na to gdzie spędzisz zimowy wypoczynek, 
pamiętaj o tym, aby było bezpiecznie.

 
Czas ferii zimowych to fajna zabawa.

Kto bezpiecznie się bawi, w kłopoty nie wpada!
 

Życzymy wspaniałych, niezapomnianych, 
a przede wszyskim bezpiecznych i zdrowych

ferii zimowych.
 

Nie doczepiaj sanek do samochodu.

 Śnieżki rób  się tylko z miękkiego śniegu.
Nie rzucaj w samochody lub nieznajomych..

sledging
jazda na sankach
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Powodzenia:)

Znajdź w Kornelówce odpowiedzi 
na co najmniej 3 poniższe pytania:

 
Co to jest tatami?

Jak napisać po angielsku-jazda na sankach?

Kto może pisać do "Kornelówki" i na jaki 

adres e-mail wysyła się artykuły?

Czego nie miał dawniej kosz do koszykówki?

Jaki dinozaur był kanibalem?

W którym roku wynaleziono taniec?

Jakiego pozdrowienia używają zuchy?

Co oznacza słowo wabić?

Kim był Witold Pilecki?

Jak wygląda Befana?

 
Z odpowiedziami przyjdź do świetlicy na II piętrze.

Czekają słodkie niespodzianki:)!
 
 
 

O tym pisaliśmy w Kornelówce!
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Po zajęciach
posprzątaj po sobie

Bądź miły, życzliwy i
uśmiechnięty

Przykazania
klasowe

Zanim się odezwiesz,
podnieś rękę

Słuchaj, gdy inni mówią 

Zawsze dawaj z siebie
wszystko
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