




O 
d dawna chciałem zaan-

gażować się w pomaga-

nie innym, dlatego dołą-

czyłem do szkolnego 

wolontariatu, którego opiekunem w 

Elektroniku jest pani Milena Kwie-

cień. Dnia 22 września 2020 roku 

odbyło się spotkanie związane  

z opieką oraz zajmowaniem się 

dziećmi ze szkoły niedowidzących. 

Zostaliśmy bardzo ciepło i serdecz-

nie powitani, już po krótkim czasie 

zapoznaliśmy się  

z większością naszych podopiecz-

nych, okazali się bardzo otwarci  

i chętni do zabawy. 

Było to moje pierwsze spotkanie  

z osobami niepełnosprawnymi  

i uznaję je za bardzo udane.  

Byłem pod wielkim wrażeniem, kie-

dy zobaczyłem jak dobrze te dzieci 

sobie radzą. Uczestniczyliśmy w po-

częstunku, przy herbacie i ciastku 

miło nam się gawędziło. Piekliśmy 

również kiełbaski przy ognisku.  

Atmosfera była rodzinna, spotkanie 

– udane, na pewno każdy z wolonta-

riuszy wiele się nauczył.  

Dominik Tomaszek, 2T  



Wspólnie uczestniczyliśmy w wielu konkurencjach sportowych, pierwszą z nich był bieg na 

czas, kolejną – rzut piłką lekarską.  



M 
iędzynarodowy projekt 

„Climate Change Project”, 

koordynowany przez nauczy-

cielki języka angielskiego  

w Zespole Szkół Elektronicznych im. Boha-

terów Westerplatte w Radomiu, dobiegł koń-

ca. 

Projekt przedstawiany w Parlamencie Euro-

pejskim i na szczycie klimatycznym ONZ,  

był realizowany w klasach 1P2, 1M, 2P, 2Ti1 

oraz 3TMA pod opieką nauczycielek języka 

angielskiego Barbary Kostkiewicz, Magdale-

ny Dygała oraz Zuzanny Dobkiewicz.  

Koordynatorem projektu jest Magdalena  

Dygała. 

Inicjatorem projektu jest Koen Timmers  

z Belgii, finalista w konkursie Global Tea-

cher Prize (tzw Nobel Nauczycielski) oraz 

założyciel stowarzyszenia ‘Take Action Glo-

bal’. 

W projekcie wzięło udział ponad 15 milio-

nów osób z 100 różnych krajów. Działania 

projektu wspierają znane osoby i organizacje 

między innymi Dalai Lama, Greenpeace,  

dr Jane Goodall, Unesco, Microsoft, 

#TeachSDGs. 

Tematyka projektu obejmuje działania zwią-

zane z przyczynami i skutkami zmian klima-

tu,  

a hasło przewodnie projektu to: GO GREEN, 

SAVE THE PLANET!!! 

Podczas 6 tygodni trwania projektu ucznio-

wie zaangażowali się w następujące działa-

nia: 

- opracowanie własnych rozwiązań dotyczą-

cych zmian klimatycznych; 

- przygotowanie filmików i prezentacji  

w języku angielskim; 

- posadzenie drzewek na terenie szkoły; 



- udział w spotkaniach z nauczycielami i 

uczniami z Brazylii, Chorwacji, Indii, Mek-

syku, Mołdawii; 

- zaprojektowanie wynalazku: ekologiczna 

doniczka ‘soil moisture pot’, stron interneto-

wych projektu oraz nakręcenie teledysku do 

piosenki Michaela Jacksona ‘Earth Song’; 

- udział w wydarzeniu ,,Dzień Działań na 

rzecz Klimatu’’ wraz z nauczycielami  

i uczniami z ponad 135 krajów i światowej 

sławy prelegentami, w tym dr Jane Goodall, 

prezydent Juan Manuel Santos i Sir David 

Attenborough i z ekspertami z WWF, NASA 

i ONZ.  

- Wywiad z brytyjską badaczką w dziedzi-

nie prymatologii, etologii i antropologii,  

dr Jane Goodall: https://

www.youtube.com/watch?v=fnMqGXxZBJk 

- Udział w spotkaniu z eko-ekspertem, Panią 

Małgorzatą Musińską- Kubis, polskim dyplo-

matą w ambasadzie RP w Sztokholmie  

w Wydziale Handlu i Inwestycji oraz człon-

kiem organizacji non-for profit w Szwedzko-

Polskiej Izbie Handlowej. 

- Podczas spotkania Pani Małgorzata przed-

stawiła kilka ciekawostek na temat ekologii  

w Szwecji, między innymi opowiedziała  

o obowiązującym tam systemie kaucjowania 

plastikowych i szklanych butelek, a także 

metalowych puszek. 

Wynalazki uczniów i link do filmiku: 

W 4. tygodniu grupy Barbary Kostkiewicz 

1P2 i Zuzanny Dobkiewicz 2M, stworzyły 

stronę internetową projektu.  

Wpadliśmy na pomysł, aby wykazać się wie-

dzą i stworzyliśmy stronę internetową opisu-

jącą nasz dotychczasowy postęp w projekcie. 

Na stronie napisaliśmy o powodach zmian 

klimatu w Polsce, wspólnym sadzeniu drzew-

ka oraz rozmowie wideo z uczniami z Indii. 

Na końcu przedstawiliśmy nasze wrażenia  

z udziału w projekcie. 

W 4. tygodniu trwania projektu 'Climate 

Action Project' uczennice klasy 2P, pod opie-

ką Magdaleny Dygały, stworzyły projekt 

wynalazku 'soil moisture pot' 

https://youtu.be/qsAMu0aM62I 
Doniczka informująca o nawodnieniu gleby 

za pomocą między innymi urządzenia do 

pomiaru wilgotności gleby i wyświetlacza 

podłączonych do baterii (która można wy-

mienić od spodu doniczki) informuje o jej 

stanie za pomocą buźki i jej koloru 

- czerwona smutna buźka - ziemia jest bar-

dzo sucha 

- pomarańczowa obojętna buźka - ziemia nie 

jest wystarczająco mokra ale nie jest też 

sucha 

- zielona wesoła buźka - ziemia jest wystar-

czająco mokra 

Do doniczki można zainstalować aplikację 

dzięki której z każdego miejsca możemy 

sprawdzić stan naszej ziemi w doniczkach, 

dzięki niej również możemy wybrać rodzaj 

kwiatka ponieważ jest wiele gatunków które 

potrzebują innej ilości wody aby się rozwijać 

(można również wprowadzić własne usta-

wienia). W aplikacji możliwy jest dostęp do 

wszystkich doniczek na raz. 

Wykonanie: 

Zuzanna Sasin - pomysł, rysunki i animacje 

Zuzanna Jabłonska - tekst do filmiku, lektor 

Aleksandra Podkowa - tekst do filmiku 

Seweryn Rola - montaż filmiku 

Przygotowała: pani Magdalena Dygała 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fnMqGXxZBJk
https://www.youtube.com/watch?v=fnMqGXxZBJk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqsAMu0aM62I%3Ffbclid%3DIwAR0T8a-EbvBM_upR_JLJLaYRDcz_PiS-PPyyGvo5YplXQKDCKqbaqKOgcvU&h=AT0VWSaZEk4pmf6h1ZqycjexUwpu8i34wm344ddDuewBQbopb_GckiW7_vuyGFFVyMXYbqMav3nJdY3UmcYJpvtadThV3LVR3ppM7vJ9_lcIxV__kA_p




W grudniu uczniowie klasy 1M pod opie-

ką nauczycielek języka angielskiego, 

Barbary Kostkiewicz i Magdaleny Dyga-

ły, wzięli udział w międzynarodowym 

konkursie pt. „Szopka przyszłości: robo-

tyczne figurki bożonarodzeniowe”. 

Uczniowie wykonali statuetki z „cechami 

robotów” z materiałów pochodzących  

z recyklingu. Napisali również list do 

Świętego Mikołaja w języku angielskim 

o supermocach swoich figurek. Jest to 

dokument towarzyszący figurkom w ich 

podróży do szopki przyszłości. 

Najlepsze statuetki (dla każdego kraju 

europejskiego), które łączą robotyzację  

z supermocą, mają szansę wygrać tablet 

oraz tablicę interaktywną do swojej klasy 

szkolnej.  

Szopka bożonarodzeniowa zostanie wy-

stawiona na placu Piazza Vittorio w Rzy-

mie. 

Przygotowała: pani Magdalena Dygała 









, Bartłomiej Ćwiklak 



 W okresie jesienno-zimowym ryzy-

ko infekcji, przeziębień, a w tym roku tak-

że zachorowań na koronawirusa drastycz-

nie się zwiększa. Rodzi się pytanie „Jak  

w takim razie zadbać o naszą odporność?”. 

Odpowiedź jest prosta – kluczem do sukce-

su jest dbanie o higienę dnia codziennego. 

W pierwszej kolejności powinniśmy do-

starczać naszemu organizmowi odpowied-

nią dawkę snu. Nasz organizm podczas te-

go cyklu regeneruje się. Wytwarzają się 

wtedy przeciwciała odpowiedzialne za 

zwalczanie chorobotwórczych drob-

noustrojów. Niewysypianie się skutkuje 

podwyższonym poziomem hormonu stresu 

(kortyzolu) i tym samym spadkiem po-

tencjału obronnego organizmu. Od-

powiednią dawką snu dla młodego 

człowieka jest od 7-9 h w ciągu doby. 

Jeżeli nasz organizm jest już wypoczęty 

powinniśmy pomyśleć o odpowiedniej 

dawce ruchu. Pomoże on nam rano “stąć 

na nogi” i zastąpi poranną kawę. Dotlen-

imy się, a co za tym idzie zredukujemy 

gromadzony przez cały dzień stres. Sen  

i ruch to jednak nie wszystko. Powinniśmy 

dostarczyć naszemu organizmowi 

niezbędną do jego prawidłowego funkc-

jonowania i walki z infekcjami dawkę wit-

amin oraz składników odżywczych. Od-

powiednia dieta bogata w warzywa  

i owoce zapewni nam wiele korzyści. Nie 

od dziś wiadomo, że takie dobrodziejstwa 

natury jak cytrusy bogate w witaminę C, 

czy czosnek – naturalny antybiotyk, wspo-

magają nas w walce z infekcjami. W tym 

czasie powinniśmy zrezygnować z ciężko 

strawnych potraw jest to niepotrzebny wy-

datek energetyczny. Zastąpmy je chociażby 

kwasami omega 3, które znajdują się  

w rybach. Odrzućmy również wszelkie 

używki typu alkohol, papierosy, które ru-

jnują nasze zdrowie. Tych kilka prostych 

zasad zapewni nam zdrowie i pomoże 

przetrwać ten ciężki dla każdego czas.  

Zdrowia i pogody ducha! 

Patryk Cis 4TT 



W dobie nowoczesnej technologii i czasów 

koronawirusa musieliśmy przenieść nasze 

działania szkolne do Internetu. Każde do-

świadczenie w tym zakresie pozwoliło nam 

wytyczyć sobie cele działania. Chodzi o to, 

aby wykorzystując nowe technologie, moż-

na było przyczynić się do rozwoju ucznia. 

Dla mnie ważnym źródłem wiedzy  w tym 

zakresie był wykład neurobiologa dr Ilony 

Kotlewskiej, pt.: „Neuropedagogika. 

Wpływ nowych technologii na rozwój mó-

zgu ucznia”, w którym wyjaśnia wiele wąt-

pliwości związanych z uczeniem się, np.: 

- ćwiczenia ruchowe poprawiają proces 

uczenia się, ale dla każdego ucznia  

w innym  zakresie; 

- niektórym łatwiej jest przyswoić informa-

cje przez bodźcowanie wzrokowe, słucho-

we czy ruchowe, dlatego w pracy  

z uczniem warto używać różnych modalno-

ści; 

- dominacja półkulowa u 90% populacji 

świadczy o tym, że dominacja prawej pół-

kuli nie ma wpływu na zwiększenie możli-

wości przyswajania wiedzy. 

Faktem jest, że proces nabywania 

wprawy w powtarzanych ćwiczeniach 

wzmacnia pracę mózgu. W adolescencji na-

stolatkowie akcentują relacje z rówieśnika-

mi. Dopamina zmusza ich do poszukiwania 

pozytywnych doświadczeń, często reagują 

impulsywnie, wybierają niebezpieczne 

działania. Wiedza w ty zakresie pozwala mi 

zdystansować się do ich często niezrozu-

miałych zachowań, tłumacząc je zachodzą-

cymi w nich zmianami. 

W czasie szkoły średniej, kiedy płaty 

czołowe  (odpowiedzialne za logiczne my-

ślenie) już się rozwiną, u nastolatków 

kształtuje się umiejętność myślenia logicz-

nego, abstrakcyjnego, nabierają oni per-

spektywy myślenia na przyszłość, co stwa-

rza naprawdę wielkie możliwości stworze-

nia współpracy z uczniem, często zbudowa-

nej na fundamencie zaufania.  



W tym okresie rozwojowym warto 

ułatwić uczniowi przyswajanie wiedzy. 

Współpraca  

z rówieśnikami i praca poprzez zabawę uła-

twia wykonywanie zadań. Należy w proce-

sie nauczania nadać sens zdobywanej wie-

dzy. Po co się uczyć? Należy dać uczniowi 

poziomy  do zdobywania. Duża ilość dopa-

miny w mózgu daje potrzebę pogoni za na-

grodą, dlatego ważne jest motywowanie 

zdobywaniem kolejnych szczebli wiedzy.  

Dawanie uczniowi możliwości wyboru cze-

go chciałby się uczyć, wzmacnia kreatyw-

ność i samodzielność ucznia. Stąd moje ini-

cjatywy podejmowania współpracy  

z uczniem w szerokim zakresie jego zainte-

resowań: dziennikarskich, muzycznych, 

graficznych. Można realizować i rozwijać 

swoje pasje także za sprawą programów 

komputerowych, tj. obróbka zdjęć, progra-

my graficzne. Ponadto wykorzystywane  

w czasie zdalnego nauczania multibooki, 

zawierające interaktywne treści są obrazo-

we i pomagają kojarzyć fakty, rozwijać my-

ślenie abstrakcyjne przez: dodatkowe infor-

macje, nagrania video, nagrania utworów, 

powiększenia dzieł artystycznych.  

Daniel Siegel w książce „Burza w mózgu 

nastolatka” napisał, że uczniowie będą od-

nosili sukcesy, jeżeli my ich na to zaprojek-

tujemy, ponieważ od nas w dużej mierze 

zależy  czy odkryjemy  

w nich potencjał  i  w jaki sposób  młodzi 

ludzie poddadzą się projekcji otoczenia. 

Dlatego warto odnieść się do słów Johana 

Wolfganga Goethego: „Traktuj ludzi tak, 

jakby byli tacy, jacy powinni być,  

a pomożesz im stać się tym, kim chcą się 

stać”.  

Opracowała: Diana Tomaszewska 



Trójkąt Pascala jest znany 

w matematyce pod tą nazwą, chociaż wcale 

nie wymyślił jej Pascal. Został wymyślony 

co najmniej siedemset lat wcześniej. Trójkąt 

Pascala znany  

w matematyce pod tą nazwą, został odkryty 

przez Omara Chajjama około siedemset lat 

przed urodzeniem się Pascala w 1070 roku. 

W niektórych krajach trójkąt ten nazywany 

był potem nazwiskiem Chajjama. W 1303 

roku Zhu Shijie zdefiniował ten trójkąt i po-

kazał, jak sumować niektóre ciągi liczb.  

W XVII wieku  Blaise Pascal wybitny mate-

matyk francuski zajął się ponownie opisem 

własności trójkąta, miał w tym zakresie du-

że osiągnięcia. Wyniki jego prac ukazały się 

drukiem już po jego śmierci w 1664 roku. 

Pascal pisał, że z pewnością nie zdoła  

w jednej pracy opisać wszystkich jego wła-

sności. Rzeczywiście, miał rację. 

Czym jest trójkąt Pascala? 

 

 

 

 

0                    1 

 1                   1   1 

 2                 1   2   1 

 3               1   3   3   1 

 4             1   4   6   4   1 

 5           1   5   10  10   5   1 

 6         1   6   15  20  15   6   1 

 7       1   7   21  35  35   21  7   1 

 8     1   8   28  56  70  56   28  8   1 

 9   1   9  36   84  126 126  84  36  9   1 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jest to ciąg liczb ułożony w trójkąt  
o określonych własnościach matematycz-

nych. Tworzenie trójkąta Pascala zaczyna-
my od góry. W pierwszym wierszu wstawia-
my 1, w następnym – dwie jedynki, we 
wszystkich kolejnych wierszach jedynki 

umieszczamy na początku i na końcu każde-
go wiersza. 



Zaś w środku wierszy wpisujemy su-

my dwóch liczb sąsiadujących z góry i tak 

nieskończenie wiele razy. Trójkąt Pascala 

ma niezwykłe własności. Najbardziej wi-

doczną własnością jest jego symetria. Dzię-

ki temu możemy mówić  

o „przekątnych” (czyli elementach utworzo-

nych  

z pierwszych wyrazów kolejnych wierszy, 

drugich wyrazów kolejnych wierszy itd., 

które układają się wzdłuż linii prostych –. 

Pod przekątną złożoną z samych jedynek 

mamy przekątną z kolejnymi liczbami natu-

ralnymi. Pod nią znajdują się liczby trójkąt-

ne 1, 3, 6, 10, 15, 21...  

Są to liczby punktów ułożonych w trójkąty 

równoboczne o coraz większej podstawie  

W kolejnej linii znajdują się liczby czworo-

ścienne.  

Kolejna właściwość trójkąta Pascala 
jest też bardzo ciekawa. Sumy liczb wzdłuż 
linii tworzą ciąg 1, 2, 5, 13,... Każda liczba 
w tym ciągu (za wyjątkiem pierwszych 
dwóch) jest trzykrotnością poprzedniej mi-
nus liczba znajdująca się dwa miejsca 
wcześniej, np.13 = 3*5 – 2. W podobny 
sposób otrzymujemy ciąg sum wzdłuż linii 

innych linii 1, 3, 8, 21. 
Istnieje też związek między trójkątem Pas-
cala a symbolami Newtona. Liczby znajdu-
jące się w n-tym wierszu to kolejne współ-
czynniki dwumianu Newtona – rozwinięcia 

. Przykłady dla pierwszych wier-

szy (o numerach od 0 do 8) podano na ry-
sunku – choince. Wiersze trójkąta Pascala 
numeruje się od góry – wiersz położony 
najwyżej z jedną jedynką to wiersz zerowy, 
kolejny, w którym znajdują się dwie jedyn-

ki, to pierwszy wiersz. W drugim wierszu 
znajdują się kolejno 1, 2, 1 i takie właśnie 
są współczynniki w dwumianie Newtona. 
W trójkącie Pascala liczby parzyste, znajdu-

jące się wewnątrz trójkąta tworzą pewien 
wzór, podobnie jak liczby nieparzyste. 
Otóż, zastępując każdą liczbę nieparzystą 
jedynką, a parzystą zerem, otrzymamy pe-
wien wzorzec naśladujący niezwykły frak-
tal, zwany … trójkątem Sierpińskiego. Trój-
kąt Sierpińskiego jest jednym z bardziej 
znanych fraktali. Liczba trójkątna – liczba 

obiektów, które – ustawione w regularnej 
trójkątnej siatce – mogą utworzyć kształt 
wypełnionego trójkąta równobocznego,  
w którego boku stoi n obiektów 
Liczby czworościenne – liczby natural-

ne będące ilością kul ułożonych w regular-
nej przestrzennej siatce i wypełniających 
czworościan foremny.  

Przygotowała: pani  Anna Wieczorek 



Przysłowia 

Na świętego Toma (21grudnia), Gody już do-

ma. 

Mówił święty Toma, że najlepiej doma. 

Koło świętej Ewy (24 grudnia), noś długie 

cholewy.  

Wigilia piękna i jutrznia jasna, będzie stodoła 

ciasna.  

Na dzień Adama i Ewy daruj bliźnim gniewy. 

MYŚLI: 

WIGILIA TO ŚWIĘTO,W KTÓRYM NAJ-

WIĘKSZYM PODARUNKIEM JEST 

OBECNOŚĆ. 

JEŻELI ŚWIĘTA WYMUSZAJĄ POKÓJ 

NA ŚWIECIE, TO NIECH TRWAJĄ SZEŚĆ 

DNI W TYGODNIU. 

W ŚWIĘTA JESTEŚMY LEPSI, SZKODA, 

ŻE NIE WSZYSCY ŚWIĘTUJĄ. 

( Myśli wybrane z książki:  „Plus minus” / Ja-

nusz Kapusta) 

 

 

Przed zapaleniem choinki     

Konstanty Ildefons Gałczyński 

 

Właśnie ojciec kiwa na matkę, że już weszła 

Gwiazda na niebie, 

Że czas się dzielić opłatkiem, więc wszyscy 

podchodzą do siebie  

I serca drżą uroczyście, jak na drzewie przy 

liściach liście. 

Jest cicho. Choinka płonie na szczycie cheru-

bin fruwa… 

A z kąta, z ust brata, płynie 

Kolęda na okarynie:  

Lulajże Jezuniu … 

 

 



Święta Bożego Narodzenia w regionie ra-

domskim 

Jednym z najważniejszych świąt  

w cyklu dorocznym były Święta Bożego 

Narodzenia zwane Godnymi Świętami. Naj-

ważniejszym dniem w tym cyklu była Wigi-

lia Bożego Narodzenia. Punktem kulmina-

cyjnym tego dnia była spożywana o zmroku 

wieczerza wigilijna, ale moment ten po-

przedzał cały szereg zabiegów i praktyk. 

W tym dniu należało wstać bardzo wcze-

śnie  - wierzono, bowiem że ten,  

kto  

w Wigilię rano wstaje, ten przez cały rok 

nie zaśpi. 

Do wieczerzy należało przygotować dom. 

Dzień ten poprzedzało wielkie sprzątanie,  

a w samą Wigilię podłogi posypywano 

świeżym piaskiem. Ściany  

i okapy pieców dekorowano gałązkami je-

dliny. U sufitu wieszano „podłaźniczkę”. 

Był to czubek ściętej choinki, wieszany 

wierzchołkiem w dół. „Podłaźniczkę deko-

rowano jabłuszkami, orzechami i ozdobami 

zrobionymi  

z opłatków. 

W rogach izby, w której spożywano wiecze-

rzę, ustawiano snopy złożone  

z różnych zbóż. Stół nakrywano białym ob-

rusem, pod którym rozkładano siano. Do 

jedzenia nie wolno było podawać mięsa, 

obowiązkowo musiały znajdować się potra-

wy sporządzone z maku, grzybów i ryb. 

Dodatkowo jedzono też potrawy z mąki, 

kasz, kapusty i grochu. W radomskiem na 

wieczerzę wigilijną podawano parzystą 

liczbę potraw. Składały się na nią: barszcz, 

pierogi z kapustą i grzybami, kapusta z gro-

chem, ryby, kasza okraszona olejem, racu-

chy i kluski  

z makiem. Podawano też przaśny chleb bez 

soli, który później zastąpiono opłatkiem.  

Na stole zawsze stawiano dodatkowe nakry-

cie dla niespodziewanego gościa. Do obo-

wiązków gospodarza należało też podziele-

nie się ze zwierzętami opłatkiem, miało to 

zapewnić zwierzętom zdrowie i płodność.  

Bogactwo tradycji Bożonarodzeniowej 

 

Pamiętajmy i zawsze wracajmy 

Do naszej bogatej wartości narodowej 

Magii Świąt- tradycji Bożonarodzeniowej 

 

To w Polskich domach doceniamy: 

Wartości rodzinne… ,dla których 

Nasze serca szeroko otwieramy 

 

Do rodziny, przyjaciół spieszymy 

Zielone drzewko świerku 

Jedliny - misternie stroimy 

 

Na polskich stołach dwanaście potraw  

Pod obrus sianko kładziemy 

Dodatkowo dla gościa nakryjemy  

 

 

Wszyscy razem kolędy zaśpiewamy 

Przed północą na pasterkę zdążamy 

A gdy się zdarzy daleko od korzeni i sami 

… 

Najchętniej… tutaj wracamy … 

 

  Przygotowały: pani B. Bakinowska-

Marchewka, pani M. Piwowarczyk-

Tkaczyk  
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