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– Nasz patron Św. Jan Paweł II – stulecie urodzin 

– Nauka w czasach koronowirusa 

– Jak się uczyć skutecznie w obecnym czasie? 

- Krzyżówka  

- Czy wiesz, że… 

 
 

 

 

Obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II 

W pobożności polskiej maj jest szczególnym miesiącem, w którym w codziennej modlitwie przez 
wstawiennictwo Matki Bożej zanosimy do Boga Ojca prośby i błagania. W ciągu całego swojego życia 
modlitwy przez Jej pośrednictwo zanosił również Karol Wojtyła, a potem papież św. Jan Paweł II, oddając 
się całkowicie w Jej matczyne ręce, co wyraził w swoim biskupim i papieskim zawołaniu Totus Tuus. W tym 
roku w jeszcze bardziej doniosły sposób chcemy dziękować za życie i pontyfikat naszego wielkiego Rodaka, 
obchodząc setną rocznicę jego urodzin. 

Z racji na zaistniałą sytuację epidemiczną wiele wydarzeń oraz inicjatyw zostało odsuniętych w czasie lub 
przekazywanych  za pomocą mediów. 

Każdego 18. dnia miesiąca możemy obejrzeć  filmy ze wspomnieniami przyjaciół i najbliższych 
współpracowników św. Jana Pawła II na kanale YouTube Archidiecezji Krakowskiej - seria #PoznajGo . 

 

DZIECIŃSTWO JANA PAWŁA II 

 Karol Józef Wojtyła urodził się w 1920r. w Wadowicach. Miał dwoje rodzeństwa - Olgę i Edmunda. 

Niestety, siostra zmarła wkrótce po narodzeniu. Jego rodzice - Karol i Emilia byli wzorem do naśladowania 

dla chłopca. Szczególnie tata silnie wpłynął na rozwój przyszłego papieża.  

Lolek miał bardzo trudne dzieciństwo - gdy miał 9 lat, jego mama zmarła na zapalenie mięśnia 

sercowego i nerek. Edmund - brat Lolka - pracował w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Zaraził się płonicą  

i zmarł w 1932 r. Przez długi czas rodzina nie mogła się z tym pogodzić.  



W 1926 r. Karol rozpoczął edukację w czteroklasowej szkole powszechnej. Był zdolnym uczniem        

i dobrym kolegą, szkołę ukończył z wyróżnieniem. Następnie uczęszczał do ośmioklasowego gimnazjum, 

które zakończył maturą w 1938 r.  

Od 10. roku życia Karol Wojtyła służył do mszy. Jak sam wyznał, nie był jednak wzorowym 

ministrantem. Dopiero słowa ojca spowodowały u niego przemianę duchową. Lolek z chęcią czytał Biblię, 

codziennie się modlił i chodził do Kościoła.  W kształtowaniu charakteru Karola wspierały go trzy ważne 

miejsca: kościół, szkoła i teatr. W wolnym czasie rozwijał swoje zainteresowania oraz spotykał się  

z przyjaciółmi. 

 Więcej na temat dzieciństwa i późniejszego życia przyszłego papieża możemy dowiedzieć się  

z autobiografii napisanej przez samego Jana Pawła II.  

         Wiktoria Krawczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAN PAWEŁ I SPORTY, KTÓRE UPRAWIAŁ  

Nasz patron, papież-Polak  - Jan Paweł II był człowiekiem bardzo szlachetnym, towarzyskim  

i mądrym.  Tak jak my, kochał rozrywkę i sporty. Karol Wojtyła uwielbiał góry – w szczególności polskie.  

W zimie, gdy na górskich szczytach i stokach było pełno śniegu, jeździł sam lub ze swoimi znajomymi na 

nartach. Kiedy był jeszcze kardynałem, ludzie pytali go, czy wypada mu jeździć na nartach. Jan Paweł II 

odpowiadał: „Kardynałowi nie wypada jeździć na nartach źle.” Natomiast w lecie udawał się na górskie 

wycieczki, które kochał. Jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że gdy byłam na szczycie góry Lubań, obok 

wieży widokowej na czymś w rodzaju „nagrobku” zauważyłam wyryty napis, a dokładnie były to słowa Jana 

Pawła II.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dorosły Karol Wojtyła przemierzył wiele kilometrów 

podczas swoich górskich wycieczek czy pielgrzymek. Wróćmy 

jednak do czasów jego dzieciństwa, kiedy jak każdy chłopak 

biegał za piłką i grał z kolegami na boisku. Podobno, gdy miał 

około 6 -7 lat ustawiano go na boisku jako…. słupek! Gdy był w 

gimnazjum próbował swoich sił na pozycji obrońcy jednak 

najbardziej lubił i najlepiej wychodziła mu gra w charakterze 

bramkarza. Jego znajomi z młodych lat wspominają, że miał 

bardzo mocny wykop – aż na 50 metrów!  

Nasz papież uwielbiał jeździć na rowerze. Sprawiało mu 

to wielką przyjemność. Mawiał, że podczas jazdy na rowerze 

czuł się wolny od wszystkich dręczących go rzeczy i skupiał się 

na oglądaniu widoków, a czasem nawet na pedałowaniu, by 

wygrać wyścig z kolegami.  



 

Jan Paweł II lubił także kajakować. Nieraz pływał po jeziorach na Mazurach, ale i w wielu innych 

miejscach. Czasami nawet obracał kajak dnem do góry, a z wioseł związanych razem robił krzyż. Tak 

właśnie odprawiał niejednokrotnie msze święte. Gdy pływał po jeziorach, nigdy nie miał dość swych 

towarzyszy – z każdym chętnie spędzał czas i pływał.  

Bardzo możliwe, że tylko mała ilość osób wie, iż Karol Wojtyła lubił grać (i był też w tym bardzo 

dobry) w ping-ponga. Co prawda grał, jak mówił, amatorsko, jednak miał świetny refleks i z każdą kolejną 

grą był coraz lepszy.  

Jak mogliście się dowiedzieć z dzisiejszego artykułu – nasz papież miał świetną formę i kondycję. 

Zawsze był otwarty na nowe sprawy i nie bał się ich próbować. 

Oliwia Przeworska 

 

Zdalne nauczanie czyli nauka w czasach koronowirusa 
 

W wyniku pandemii koronawirusa wszyscy jesteśmy uwięzieni w domu, jednak nie oznacza to szybszego 
zakończenia roku szkolnego. Mamy wysyłane zadania przez Librus oraz e-lekcje przez zoom, skype czy 
discord. Pozwoliłam sobie zadać kilku uczniom, nie tylko z naszej szkoły, pytanie, co sądzą o e-lekcjach. 
Zdania były podzielone. Niektórych irytują problemy techniczne, z powodu których czasami ciężko 
zrozumieć, co chce powiedzieć do nas nauczyciel. 
Inni uważają, że przez zdalne nauczanie mogą bardzo dużo wynieść. Jednak wszyscy zgodnie stwierdzili,  
że wolą tradycyjne lekcje w szkole. Ja sama zgadzam się z tym stwierdzeniem. Na normalnych lekcjach 
mamy kontakt z nauczycielem, który widzi choćby to, co robimy na lekcji. Często na zdalnych zajęciach 
mamy wyłączone kamerki, przez co nikt nie wie, co robimy. Mam nadzieję że wkrótce wrócimy do szkoły. 

 

Sposoby na zorganizowany dzień podczas kwarantanny 
 

Z powodu kwarantanny nasze dotychczasowe życie zmieniło się o 180°. Kiedy trwało tradycyjne nauczanie, 
wszystko mieliśmy zorganizowane: stały plan lekcji czy zajęcia dodatkowe. Teraz czasami zdarza nam się 
zapominać o niektórych lekcjach. Co zrobić, żeby lepiej zorganizować nasze życie? Oto kilka sposobów: 
1. Codziennie po skończonych lekcjach sprawdzaj na Librusie zajęcia mające odbyć się następnego dnia. 
(Możesz zapisać sobie zbliżające się e-lekcje na kartce). Przygotuj się do nich: zrób zadanie oraz powtórz 
sobie wiadomości z kilku ostatnich lekcji. 
2. Mimo że nie ma szkoły, staraj się nie spać do późna. Często wydaje nam się, że skoro lekcje są o 9.00, to 
możemy spokojnie pospać do 8.55. Tak nie powinno się robić. Przed lekcjami najlepiej zjedz śniadanie i 
umyj się. Zobaczysz, lepiej będziesz przyswajał wiedzę. 
3. Pamiętaj o przerwach. Nie wykonuj wszystkich zadań naraz. Lepiej co dwie rozwiązane lekcje zrób sobie 
kilkuminutową przerwę. 
4. Rozplanuj sobie dzień. Wyznacz czas na naukę oraz na rozwijanie swoich zainteresowań. 

 

Julia Sarna 

 

 

 



Krzyżówka majowa 

     1.        

     2.        

3.             

    4.         

 5.            

             

     6.        

 7.             

  8.           

 9.            

    10.         

 

 

1. Nazwa drzewa, na którym rosną żołędzie. 

2. Planeta, na której żyjemy. 

3. Miasto, w którym urodził się Jan Paweł II.  

4. Białe ptaki, które zawsze można spotkać  nad morzem, znane są z tego, że krzyczą. 

5. Przeciwieństwo nocy. 

6. Łódź, Gdańsk czy Kraków to… 

7. Pora roku, która obecnie trwa. 

8. Nazwisko Papieża  Polaka. 

9. Państwo, w którym mieszka papież. 

10. Liczba kontynentów na kuli ziemskiej. 

 

 

 

Hasło:   _________________________  to jedno ze świąt wypadających w maju. 

Przygotowała Zuzanna Waśniowska 

 

 

 

Rozwiązanie krzyżówki nr 39 wraz z hasłami od 1 do 10 proszę przysyłać do I. Kubas na adres aniapo1516@gmail.com 

do 12..06..2020 r.  


 

Miłego rozwiązywania! 



 

Czy wiesz, że?... 

1. Istnieje gorący lód! 

W 2004 roku naukowcy odkryli w kosmosie planetę o nazwie Gliese 436 b. Dlaczego jest 
ona taka niezwykła? Panuje na niej ogromne ciśnienie, które powoduje, że rozgrzana  
do ponad 300°C woda, która się tam znajduje, jest w stanie utrzymać się w postaci lodu. 

2. Miód można przechowywać tysiące lat! 

W 2004 roku archeologowie ( są to naukowcy zajmujący się badaniami starożytnych kultur 
i cywilizacji) odkryli na terenie Gruzji grobowiec sprzed ponad 5000 tysięcy lat, w którym 
znaleźli równie stary jak budowla miód akacjowy. Jak później się okazało, pokarm wciąż 
jest zdatny do jedzenia! 

3. Jedna łyżeczka miodu może być pracą kilku tysięcy pszczół! 

Aby wytworzyć pół kilograma miodu, 20 tysięcy pszczół musi wykonać średnio 40 tysięcy 
lotów, pokonując łącznie nawet 120 tysięcy kilometrów! W ciągu jednego dnia przeciętna 
pszczoła wykonuje dziesięć lotów i zapyla od 250 do 300 kwiatów. Z każdego lotu 
natomiast przynosi zaledwie 0,05 grama nektaru, z którego później powstaje miód. 

4. Istniało zwierzę o rozmiarze buta 257! 

Na zachodnim wybrzeżu Australii ponad 140 milionów lat temu żyły stada dinozaurów. Do 
dziś zidentyfikowano tam co najmniej 21 gatunków tych istot. Rekordzistą wśród nich był 
dinozaur nazywany zauropodem roślinożernym. Według badań, idąc zostawiał ślady łap  
o długości ok. 1,7 metra, a jego pas znajdował się na wysokość  5.5 metra, co oznacza,  
że cały dinozaur był gigantyczny, a jego wzrost całkowity można porównać do wysokości 
małego bloku mieszkalnego. 

5. Drzewa ze sobą rozmawiają! 

Rośliny mogą komunikować się ze sobą na wiele różnych sposobów! Eksperymenty 
pokazują, że kiełki mogą porozumiewać się ze sobą za pomocą dźwięków rozłupywania 
nasion. Innym „językiem” są substancje chemiczne uwalniane z liści roślin i niesione przez 
wiatr. „Rozmowy” są toczone także pod ziemią: buki i dęby wykorzystują do tego grzybnie, 
które przebiegają po całym lesie. Za jej pośrednictwem korzenie wymieniają słabe sygnały 
elektryczne – niczym przez internet. 

 

Źródła: Czasopismo „Świat wiedzy” nr 2/2020, 9/2017 

 

Przygotowała Zuzanna Waśniowska 

 
 

 

 

 



 

Co można robić w czasie pandemii?                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie wakacji, gdy będzie nam nudno, możemy;  

- powspominać miejsca, w których byliśmy,  

- przeczytać książkę,  

- obejrzeć film lub serial,  

- zrobić jakieś fajne zdjęcia,  

- pograć w gry,  

- pójść na basen, poopalać się,  

- popracować nad swoim charakterem pisma,  

- słuchać muzyki  

- i co najważniejsze – korzystać ze słońca i pogody!  

Oliwia Przeworska 

Z okazji zbliżających się wakacji życzymy wszystkim zdrowia, pogody ducha, 

odpoczynku i powrotu do szkoły we wrześniu. 

Redaktorzy Szkolnej.pl,  
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