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Koperniczek



W roku szkolnym 2020/2021 swą działalność wznowiło kółko 
dziennikarskie, które zajmuje się redagowaniem i wydawaniem szkolnej 
gazetki „Koperniczek”.  
Pierwsze wydanie nieco się spóźniło, ale jesteśmy młodymi dziennikarzami, 
którzy dopiero uczą się przygotowywania artykułów na ściśle wyznaczony 
termin, a poza tym pracujemy w specyficznych warunkach nauki zdalnej.  
Łamy „Koperniczka” będą otwarte dla wszystkich uczniów i nauczycieli. 
Jeżeli macie pomysł na artykuł, chcecie o czymś ciekawym poinformować, 
zaprezentować własny wiersz, który być może trafił do szuflady, zamiast 
ujrzeć światło dzienne i zachwycić czytelników, piszcie! Czekamy na Wasze 
propozycje, wysyłajcie je na adres: annagadek13@gmail.com  
Każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia, może zabrać głos!  

W tym numerze będziemy omawiać różne tematy, takie jak: Dzień Ziemi, 
ekologia, lekcje zdalne czy pandemia. Znajdzie też coś dla fanów gier 
komputerowych. Nawet kiedy nie masz pomysłu na dobre śniadanie, 
możesz po prostu zajrzeć do gazetki i przyrządzić je sobie zgodnie ze 
wskazówkami.  

Zespół Redakcyjny – Uczniowie klasy 6b 



Celem organizacji tego dnia jest pokazanie jak możemy i powinniśmy 
zadbać o naszą planetę. Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. Jest 
największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym już od 1970 
roku.  
Jako pierwszy z propozycją zrobienia Dnia Ziemi wystąpił John 
McConnell, który pokazał ten projekt na konferencji UNESCO, dotyczącej 
środowiska naturalnego w 1969 roku. Po raz pierwszy ogłoszono to święto 
21 marca 1970 roku przez burmistrza San Francisco – Josepha Alioto.  
To idealna okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń 
ekologicznych, np. sprzątania lasów, parków, plaż, czy sadzenia drzew.  

A teraz kilka ciekawostek:  
1. Podczas obchodów Dnia Ziemi w 2011 roku w Afganistanie posadzono 

28 milionów drzew.  
2. Niektóre szkoły i społeczności obchodzą Dzień Ziemi przez cały 

tydzień, aby wydłużyć czas, w którym ludzie skupiają się na Ziemi.  
3. Jest to jedno z największych świąt, obchodzone przez ponad miliard 

ludzi na całym świecie.  
4. Do recyklingu puszek aluminowych potrzeba 90% mniej energii niż do 

produkcji nowych.                                                                                                                       
Agata Pipowska, Julia Ostaszewska, Mateusz Wiśniewski, Maja 
Malczewska, Melania Gazińska           

Dzień Ziemi



Oszczędzaj wodę! 
1. Kiedy myjesz zęby, do płukania ust używaj kubka 

zamiast bieżącej wody! Zużyjesz tylko 0,5 litra zamiast 
16 litrów!  

2. Zużyjesz dużo mniej wody biorąc prysznic niż kąpiel 
w wannie.  

3. Kiedy myjesz zęby lub twarz zwracaj uwagę , żeby 
woda nie była cały czas odkręcona.  

4. Myj ręce zawsze pod niewielkim strumieniem wody.  

5. Pamiętaj, by włączać pralkę czy zmywarkę dopiero 
wtedy, gdy będą pełne. Jeśli masz do umycia tylko 
kilka talerzy, zaczekaj aż się uzbiera więcej naczyń lub 
umyj je ręcznie.                                                                       
Maksymilian Urbański, Mikołaj Konkol, Aleksander 
Redzimski, Hubert Nielek



Pozytywy 

Uczniowie się mniej stresują na lekcjach zdalnych niż              w 
szkole stacjonarnie. 

Dużo osób na lekcjach online polepszyło sobie oceny. 

Mamy więcej czasu na swoje zainteresowania. 

Nie trzeba się szykować do szkoły i można wstać pięć 
minut przed lekcją.  

Mamy więcej czasu na zajmowanie się swoimi 
zwierzętami.                                                                                            
Amelia Suszyńska, Emilia Larek, Paweł Kołodziejski

Negatywy 

Wiele osób nie chce już nosić maseczek i nie stosują się do 
zasad BHP.  

Nie mamy stałego kontaktu z bliskimi.  

Wiele osób przez to ma problemy z nadwagą. 

Dzieci mają problemy ze wzrokiem. 

Prawie wszystko trzeba zamawiać przez internet. 

Dużo dzieci przez pandemię  
boi się wychodzić z domu przez 
co popadają w depresje. 

  Jak działają na nas lekcje  
zdalne i pandemia?   



A teraz coś dla przyjemności:  
Overwatch to jest gra w której są 2 drużyny po sześć osób gracz jak 
dojdzie do jednej z drużyn to wybiera postać. Gra została zaprezentowana 
w 2014 roku. Bohaterowie są podzielenie umiejętnościami na trzy klasy, na 
bohaterów natarcia z dużymi obrażeniami lub kontrolujące pole bitwy 
przy pomocy pułapek/ wieżyczek, postacie wspierające drużynę, lecząc 
sojuszników lub dając im bonusy oraz na tzw. „tanków”, czyli postaci 
mogących zaabsorbować dużą ilość obrażeń. Mapy wzorowane są na 
prawdziwych lokacjach 15 trzy pierwsze mapy Kingʹs Row, Hanamura 
Świątynia Anubisa”) inspirowane są Londynem, Japonią oraz ruinami 
starożytnego Egiptu. Overwatch zawiera cztery tryby rozgrywki szturm – 
zadaniem jednej z drużyn jest zdobycie dwóch punktów przejęcia, 
podczas gdy druga musi je bronić eskorta – drużyna atakująca ma za 
zadanie eskortować ładunek do punktu przed upływem czasu, podczas 
gdy drużyna broniąca musi ich powstrzymać kontrola – dwie drużyny 
walczą o kontrolę na mapie przed upływem czasu; szturm/eskorta 
(Hybryda) – atakujący najpierw przejmują ładunek, a potem eskortują go 
do punktu docelowego. Obrońcy starają się ich powstrzymać  
Fabian Lipiński, Filip Piwowarczyk, Patryk Nowakowski, Bogdan Zwiefka, 
Paweł Michałek 



Dieta bogata w owoce i warzywa jest niezwykle ważna w każdym wieku, ale szczególnie duże znaczenie ma dla dzieci 
w wieku szkolnym.  
Prawidłowa, zbilansowana dieta jest bowiem niezbędna dla rozwoju fizycznego i umysłowego, zwiększa odporność 
oraz wpływa korzystnie na koncentrację. Dieta bogata w owoce i warzywa dostarcza energii do nauki, sprzyja 
osiąganiu dobrych wyników w szkole, ponieważ witaminy i składniki mineralne są niezbędne do tego, by sprostać 
dużemu wysiłkowi związanemu z nauką i uprawianiem sportu.  

Jem zdrowo i kolorowo 

Warzywa to podstawa piramidy zdrowego żywienia opublikowanej 
przez Instytut Żywności i Żywienia, co oznacza, że powinny znaleźć 
się w jadłospisie każdego człowieka. Warzywa mają wiele właściwości 
zdrowotnych i dostarczają wielu wartości odżywczych.  
Owoce obfitują w wartości odżywcze: enzymy, sole mineralne, 
błonnik i antyoksydanty, jak np. witaminy A, E, C. Owoce dzięki 
zawartości kwasów wzmacniają także odporność. Owoce są źródłem 
cukrów prostych, które dostarczają nam energię.  
Kinga Augustyńska, Patrycja Borucka, Julia Walczak



Jednym z pomysłów na ciekawe i fajne śniadanie mogą być kolorowe kanapki. 



Rusz głową 
witaminkowo!


