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Z okazji Dnia Ziemi corocznie prowadzone są akcje, których celem jest promowanie postaw 

proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, 

jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych 

przez różnorodne instytucje. 

Wszystkich zainteresowanych tematem ochrony klimatu zapraszamy na webinaria prowadzone przez 

specjalistów z okazji Światowego Dnia Ziemi, które odbędą się 22.04 na stronie lekcjezklimatem.pl i będą 

dostępne do czerwca 2021, aby każdy mógł się zapoznać z materiałem w wybranym przez siebie czasie.  

 

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich został ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO i ma na celu 

promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. Pomysł organizacji 

święta zrodził się w Katalonii (...) . W 1926 roku 6 hiszpański król Alfonso XIII podpisał dekret ustanawiający 

hiszpański festiwal książki. Święto szybko zdobyło popularność w całej Hiszpanii i krajach 
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Światowy Dzień Ziemi 

Data, którą poświęciliśmy naszej planecie, nie 

jest przypadkowa. 22 kwietnia na całym globie 

dzień i noc trwają tyle samo godzin. Wiosenna 

"równonoc" - bo tak nazywamy takie dwie 

wyjątkowe doby - w starożytności czczono jako 

święto życia odradzającego się po zimowych 

miesiącach. 

23 kwietnia  

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

https://lekcjezklimatem.pl/
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hiszpańskojęzycznych. Święto zbiega się tam z hucznie obchodzonym (...) dniem patrona Hiszpanii – 

Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi 

różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły 

odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek (źródło: https://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-

dzien-ksiazki-i-praw…/…). 

Na filmiku pod adresem https://www.facebook.com/ssp7sg8/videos/297823855070464/ można zobaczyć  

w jaki sposób klasa 5a upamiętniła ten dzień. W jego treści usłyszeć można hymn Światowego Dnia Książki 

i Praw Autorskich oraz zobaczyć jego symbol- różę. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który przypada 23 kwietnia, w dniu  

19 kwietnia 2021 roku uczennice i uczniowie klasy VI B uczestniczyli w publicznej debacie 

pod hasłem Pociąg ludzi do zła ujawnia się zwłaszcza tam, gdzie pojawia się technologia 

(źródło: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/ip-week/pociag-ludzi-do-zla-ujawnia-sie-zwlaszcza-tam-

gdzie-pojawia-sie-technologia/). 

Tematem debaty uczyniono pojęcie technologii i jej wpływ na życie człowieka. Szczególną uwagę 

poświęcono w niej negatywnym konsekwencjom postępu technologicznego, tłem rozważań czyniąc utwory 

fantastycznonaukowe Stanisława Lema, ale też współczesne koncepcje filozoficzne i antropologiczne. 

W panelu dyskusyjnym wzięli udział: 

dr Radosław Strzelecki – filozof, etyk 

Anna Kapusta – antropolożka społeczna i literaturoznawczyni 

dr Piotr Grzegorz Nowak – etyk, adiunkt w Instytucie Filozofii UJ w Krakowie 

Angelika Mus-Nowak – filozofka, znawczyni twórczości Lema 

Moderator: dr Maciej Magoński – filozof, rzecznik patentowy, znawca literatury science-fiction 

Debata poświęcona była twórczości Stanisława Lema. Odbyła się ona dzięki współpracy Krakowskiego Biura 

Festiwalowego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. 

Wydarzenie stanowiło zarówno część obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, jak i setnej 

rocznicy urodzin Lema. Rejestrację filmową debaty obejrzeć można obecnie w profilu Polskiej Izby 

Rzeczników Patentowych (źródło: https://www.facebook.com/pirppl/videos/). 

Kosmetyki nietestowane na zwierzętach 
MAJA KUBACK 5A 

Coraz więcej osób zastanawia się, jak powstał ich ulubiony 

krem. Zaczynamy również często sprawdzać skład produktów 

kosmetycznych. Czy przyszło wam jednak do głowy, że kosmetyki 

mogą być testowane na zwierzętach?  

Certyfikat PETA i VIVA 

PETA to międzynarodowa fundacja walcząca o prawa 

zwierząt. Kosmetyki nie testowane na zwierzętach mają ten certyfikat.  

Viva to polska fundacja broniąca praw zwierząt. Viva ma na 

swoim koncie około 1070 uratowanych gryzoni! 

https://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich/#more-433
https://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich/#more-433
https://www.facebook.com/ssp7sg8/videos/297823855070464/
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/ip-week/pociag-ludzi-do-zla-ujawnia-sie-zwlaszcza-tam-gdzie-pojawia-sie-technologia/
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/ip-week/pociag-ludzi-do-zla-ujawnia-sie-zwlaszcza-tam-gdzie-pojawia-sie-technologia/
https://www.facebook.com/pirppl/videos/168119938509556/?hc_ref=ARTYhF5H2QtONvNPz1PcxnomG0suWHIfQOREWX56ibvMgabwhrcrrNdWwJfz67EHIB4&__xts__%5b0%5d=68.ARCrCLpheqPAz2MMY1PUmj_58npRmHLzIQSpoGESwDelDxSEW7qs0K0RmYlQtin7iaouVA8Ixmu0UiTJarOSAk-Mspufczhwe9I6FJYLrd4kKn8bPA3zhNLkdv_xscTx_bgq5QMLsEVVBEvVZ4UiGKYhqmh-hZTxfjfB29tJr5zApex361SP3E-TAd7BXy1_YXcYJ5-Z0RV-AQUA7K7Atm98mp6bKno23lECr92wpUNUIak8eGNaUIWm-v6FJaOY8ToVETNVU4QxWa2qJfLWd15cOW8l7g6j71o-FHpgzdxDW1JHc6esvQjaJtD5QA0&__tn__=kC-R
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Skąd wiadomo, że produkt nie jest testowany na zwierzętach? Na opakowaniu takiego produktu jest 

albo litera V (VIVA) albo charakterystyczny króliczek (PETA).  

W Europie jest zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach. W innych częściach świata np.  

w Chinach nadal to nie jest zakazane. Natomiast coraz więcej marek kosmetyków samodzielnie stara się  

o uzyskanie certyfikatów potwierdzających, iż przy produkcji kremu czy toniku żadnemu zwierzęciu nie stała 

się krzywda.  

Wybierając kosmetyki nie kieruj się ładnym opakowaniem czy modą. Sprawdź czy na pudełku 

znajduje się jeden z poniższych symboli. 

 

Pamiętaj o tym, że ty też możesz pomóc 

zwierzętom. Od ziarnka do ziarnka a zbierze się 

miarka. 

 

 

 

Nieludzkie sporty 
LENA GRABOWSKA 5A 

Na świecie jest wiele interesujących sportów, ale bywają sporty, które są dziwne i nieznane szerszej 

publiczności. Należą do nich: 

Wyścigi strusi 
To sport rodem z Afryki, który trafił do USA. 

Strusie potrafią biegać zadziwiająco szybko, bo 

ponad 70 kilometrów na godzinę. Wyścigi 

zasadami przypominają te konne. Wygrywa 

najszybszy. 

 

 

Zapasy bosych stóp  
Ta dyscyplina może niektórych zaskoczyć. Toe 

wrestling to... zapasy bosych stóp. Sport ten polega 

na siłowaniu się zaczepionymi o siebie dużymi 

palcami stóp. Zasady są takie jak w siłowaniu się na 

rękę. 

 



S t r o n a  | 4 
 

www.twojaszkola.pl 

 Wyścigi na łopatach 

Zawodnik siedzi na łopacie i zjeżdża w dół po 

oblodzonej górce. Ta ciekawa dyscyplina trafiła do 

zawodów Winter X-Games w roku 1997. Niestety 

doszło do poważnego wypadku jednego z 
uczestników, po czym okazało się że były to 

ostatnie takie zawody. 

  

 
 

 

Noszenie żon  
Dyscyplina pochodzi z Finlandii, ale trafiła również 

do Ameryki Północnej w 1999 roku. Ten 

niecodzienny sport polega na tym, że mężczyzna 

biegnie przez tor przeszkód niosąc kobietę na 

plecach. Co ważne, partnerzy nie muszą być 

małżeństwem. Jeśli kobieta spadnie z ramion 

mężczyzny, do ich czasu dodaje się karne pięć 

sekund. Wygrywa najszybszy duet. 

 

 Piłka rowerowa  
Gra w piłkę rowerową przypomina piłkę nożną. 

Trzeba wbić piłkę do bramki, używając kół 

rowerowych i... swoich głów. Gracze mogą 

wykorzystać ręce do obrony, ale nie do ataku. 

 

 

 

Quidditch  
Dyscyplina miała początki jako fikcyjna gra dla 

czarodziejów w popularnej serii "Harry’ego 

Pottera". Fani kochali ideę quidditcha tak bardzo, 

że wkrótce stała się ona prawdziwym sportem. 

Zespół składa się z siedmiu zawodników, którzy 

przez cały czas muszą grać z miotłą między 

nogami. Sport łączy w sobie elementy z rugby. 
 

Dziwne losy niezwykłego zespołu 
ALEKSANDER WIĘCKIEWICZ 4A 

Daft Punk to francuski duet muzyczny pochodzący z Paryża, tworzący muzykę elektroniczną  

na pograniczu gatunku house. W jego skład weszli: Guy-Manuel de Homen-Christo i Thomas 

Bangalter. Jedną z cech zespołu było ukrywanie twarzy za multimedialnymi kaskami. W dodatku 
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Zespół odpowiedzialny był za jedne z najbardziej popularnych utworów tanecznych i przez ponad 20 

lat wpływał na kształt muzyki elektronicznej, electro i house ’u.  

Oprócz czterech albumów studyjnych zespół był autorem 

m.in. także ścieżki dźwiękowej do filmu: Tron: Dziedzictwo, został 

nominowany dwunastokrotnie do nagrody Grammy, zdobył sześć 

statuetek, w tym cztery nagrody z czterech nominacji za album 

Random Acces Memoris (2013) i pochodzącą z niego piosenkę 

„get lucky”.  The Rolling Stones umieścił ich na 12 miejscu swojej 

listy dwudziestu najwspanialszych duetów wszechczasów.  

Początki duetu były bardzo ciekawe. Thomas Bangalter i 

Guy-Manuel de Homen-Christo poznali się w 1987, uczęszczając do tej samej szkoły Lycée Carton. Wraz  

z Laurentem Brancowitzem utworzyli Indie-rockowy zespół Darlin’ w 1992. Jeden z krytyków brytyjskiego 

czasopisma Melody Maker określił pierwsze dokonania tego zespołu jako „banda stukniętych gnojków (ang. 

A bunch of daft punk). Po rozwiązaniu zespołu Brancowitz wstąpił do Phoenix, a dwaj pozostali członkowie 

założyli Daft punk, którego nazwa zainspirowana była wcześniejszymi słowami krytyki. Jak to jednak  

w świecie bywa wszystko ma swój początek i swój koniec. W dniu 24 lutego 2021 roku duet opublikował na 

YouTube pożegnalny klip video zatytułowany „Epilouge” zawierający scenę z końcowej części ich filmu 

Electroma (2006).  

Obwieszczający tym samym zakończenie kariery. Powody są nieznane. 

 

Zwiadowcy  
Niedawno sięgnąłem po serię książek 

‘’Zwiadowcy’’ napisaną przez Jonha Flanagana. 
Zbiór zawiera aż czternaście tomów. Muszę 
przyznać, że przy tych książkach bawiłem się 
rewelacyjnie. 

 

Seria opowiada o niejakim Will’u, który jest 
sierotą i mieszka w zamku o nazwie ‘’Redmont’’.  

W wieku piętnastu lat czekał go trudny wybór, 
musiał zdecydować kim chce zostać w przyszłości: 
zwiadowcą, rycerzem, kucharzem lub służbą 
dyplomatyczną państwa. Will bardzo pragnął 
zostać rycerzem, jak swój ojciec. Był jednak 
problem, do szkoły rycerzy nie przyjmowano 
chudych i niskich chłopców. Will myślał, że 
zostanie zwykłym pańszczyźnianym chłopem. Lecz 
wtedy zjawia się Halt z propozycją zostania tak jak 
on zwiadowcą. Od tego momentu zaczynają się 
dynamiczne i epickie akcje. 

 

Gorąco polecam tę serię. Myślę, że to 

obowiązkowa pozycja dla miłośników akcji ☺ 

Autor: Adam Cisło 5B
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Weird facts  
JANEK NOWAKOWSKI 5A 

Eating a cow without hurting it 

 With todays technology it is possible to eat meat without hurting animals.  

 For now scientists have only experimented on cows. 

 In short you extract a small amount cells of a living cow. The cells are taken to a laboratory in witch 

the cells grow into pieces of meat. It takes two years for a cow to grownup.  But by using this 

method you can get a full steak in less then a month and the best part is that no harm is done to any 

animals. 

 

 

How blind people text on their phones 

 Blind people are able to type on their phones using something called braille screen input. 

 A braille cell is made out of 6 numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you hold your phone in a specific way (like 

shown on the picture) and touch the numbers in a special combination you can even make full 

sentences using this method. 
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Why does this sea slug cut off its own head? 

 This sea slug can cut off its own head 

and completely regenerate its entire 

body.  

 Why do they do this? Scientists are still 

uncertain about the answer but they 

believe its to get away from predators 

or when they get stuck in something its 

easier to escape. 

 

  

Chodź opowiem Ci bajkę 
Sprytna żaba 

Dawno dawno temu za lasami za górami 

była sobie kraina żab. Wszystkie żaby były 

szczęśliwe. Któregoś dnia w krainie Żabolandi 

zjawiła się zła wiedźma, która była silna i umiała 

czarować. 

    Wiedźma porywała żaby albo podpalała ich 

domki. W końcu królowa żab udała się do 

najstarszej z nich w całej krainie. Była ona bowiem 

bardzo mądra i miała smykałkę do czarowania. 

- Trzeba będzie pokonać ją sprytem – powiedziała 

żaba Antallyda. - Zostawcie to mnie - dodała. 

Także i tego samego wieczoru wiedźma pojawiła 

się w Żabolandii. Naprzeciw niej stanęła Antallyda 

i rzekła: 

- Słyszałam, że potrafisz doskonale czarować.  

Wiedźma przytaknęła i rozpromieniła się, 

ponieważ lubiła, kiedy ktoś zwracał uwagę na jej 

zdolności magiczne.  

- Tak więc umiesz się zamienić w coś tak dużego 

jak zamek? – zapytała Żaba. 

– Najlepiej jak się zmienisz w zamek- dodała 

stanowczo.  

- W zamek powiadasz – dopowiedziała wiedźma z 

dumą.  – Ile tylko razy chcesz. To powiedziawszy 

zaczęła pod nosem intonować jakieś dziwne 

zaklęcie. Po chwili przemieniła się w zamek.  

- Imponujące! – wykrzyknęła Antallyda. – To teraz 

w coś małego. Zamień się w muchę.  

Wiedźma wykonała polecenie i w tej samej chwili 

zamieniła się w okropną zieloną muchę. Wtedy 

Antallyda wysunęła daleko język i przyciągnęła ją 

nim wprost do buzi. Zjadła wiedźmę ze smakiem 

głośno przy tym mlaskając.  

    Odtąd wszyscy żyli jak dawniej w szczęściu  

i radości. A samą Antanllydę odznaczono orderem 

honoru i odwagi. 

 

Autor: Adam Cisło 5B

 


