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W tym roku podczas wakacji zwiedziłam wiele ciekawych i nowych 
miejsc. Byłam nad Morzem Bałtyckim, na basenie i w kinie. 
Jednak najciekawszą atrakcją była wycieczka do Parku Miniatur  
w Inwałdzie 
            Po raz pierwszy mogłam zobaczyć tak niesamowite miejsce-
najbardziej znane budowle na świecie w miniaturze, wszystkie w skali 
1:25. Czułam się jak gdybym zwiedziła pół świata. Zobaczyłam WieŜę 
Eiffla, Bazylikę i Plac Św. Piotra, Mur Chiński, Koloseum, Krzywą 
WieŜę w Pizie, Statuę Wolności, Sfinksa, Biały Dom i inne ciekawe 
budowle. Przy kaŜdej z nich widniała tabliczka z informacją, w jakim 
kraju się znajduje, jakich jest rozmiarów w rzeczywistości, niekiedy 
opisana była historia jej powstania. Oprócz zwiedzania moŜna było 
skorzystać z wielu ciekawych atrakcji. Znajdował się tam duŜy, zielony 
labirynt, w którym łatwo się zgubić, „Autodrom”, a dla mniejszych 
dmuchana zjeŜdŜalnia lub pociąg-karuzela. 
            Największe wraŜenie wywarła na mnie Bazylika i Plac Św. Piotra, 
gdyŜ imponowały swoją wielkością i urokiem. UwaŜam, Ŝe moje wakacje 
były bardzo udane i jeszcze długo pozostaną w mojej pamięci. 
 
                                                            Monika Rokowska 
                                                       kl. VI b 

 
 
 

 Skończył się rok szkolny. Nareszcie mogłam posmakować 
wolności. Następnego dna miałam wyjechać na Mazury. Nie mogłam się 
doczekać. 
 Jechaliśmy (samochodem) cały dzień. Byliśmy zdziwieni, gdy 
wylądowaliśmy w środku lasu w jakiejś „wsi nad wsiami”, gdzie nie było 
straganów z pamiątkami, kin, basenów, a takŜe kościoła. Nawet „plaŜa” 
miała tylko 3-4 metry długości. KrzyŜe – miejscowość, gdzie spędziliśmy 
tydzień – składała się z kilku chałupek, 3 sklepów i „plaŜy”. 
Na dodatek pogoda nam nie dopisała i tylko siedzieliśmy pod kołdrami  
w domku i oglądaliśmy 2 kanały w telewizji. 
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 Po lodowatym tygodniu  
w KrzyŜach nadeszły 
przygotowania do wesela cioci.  
7 lipca po godzinie trzeciej 
wyruszyłam z siostrą do domu 
cioci, a później w stronę kościoła. 
Ślub był piękny (tak jak chyba 
kaŜdy). Na sali w Roczynach 
bawiliśmy się przez 2 noce –  
w kaŜdą z nich do samego rana  

i - zmęczeni oraz śpiący - udaliśmy się do domu. 
 Dwa tygodnie później pojechałam z rodzicami do Igrane – małej 
miejscowości połoŜonej w Chorwacji, niedaleko Dubrownika. Najbardziej 
Zachwycił nas widok gór wpadających do turkusowego morza.  
W połowie wczasów wybraliśmy się do Meñugorje – miejsca objawień 
Matki BoŜej w Bośni. Nie zabrakło takŜe wycieczki do Dubrownika – 
głównego ośrodka turystycznego Dalmacji. Kilka dni później z Ŝalem 
pojechaliśmy w stronę Polski. 
 Nigdy nie zapomnę widoków oraz przyjemności, które mnie 
spotkały przez te 2 wspaniałe miesiące. Dodały mi one siły by zacząć 
nowy rok szkolny. 

  
Patrycja Gondko, kl. VI b 

 
 

KACIK HISTORYCZNY 
68 rocznica wybuchu II wojny światowej 

II wojna światowa  – największy konflikt zbrojny w historii świata, 
trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 
8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie 
całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną 
Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre 
epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce 
Północnej. Poza prawie wszystkimi państwami europejskimi, brały 
w niej udział główne państwa Ameryki Północnej i Ameryki 
Południowej, Australii i Azji. Głównymi stronami konfliktu były 
państwa osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). 
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Zapowiedzią nadchodzącego konfliktu był wzrost nastrojów 
nacjonalistycznych i dąŜeń ekspansywnych ze strony państw osi, 
wyraŜający się w ataku faszystowskich Włoch na Abisynię (wojna 
włosko-abisyńska 1935-1936), trwającej od 1937 wojnie chińsko-
japońskiej (którą część historyków uwaŜa za część II wojny 
światowej) oraz rozbiorze Czechosłowacji (październik 1938). W 
Hiszpanii od 1936 roku trwała krwawa wojna domowa, w której 
starły się interweniujące państwa faszystowskie i komunistyczny 
ZSRR. II wojnę światową poprzedziły teŜ takie agresywne 
zachowania ze strony III Rzeszy, jak: zajęcie Nadrenii w 1936, 
Anschluss Austrii (marzec 1938 – marzec 1939) oraz aneksja 
Kłajpedy i Czech. Ze strony Włoch przykładem złamania prawa 
międzynarodowego było zajęcie Albanii wiosną 1939. 

  Wojna rozpoczęła się od wkroczenia Niemiec do Polski. W 
przeciągu kilku tygodni zostaliśmy pokonani. Po zwycięstwie nad 
Polską ParyŜ i Londyn nie reagowały na pokojowe propozycje 
Hitlera. Z wyjątkiem krajów neutralnych cała Europa została 
wciągnięta do wojny. Latem 1940 roku Hitler zwycięŜał na 
wszystkich frontach, ale Armia Czerwona stawiła mu zaciekły opór 
i zmusiła do kapitulacji. Ta wielka klęska stała się punktem 
zwrotnym.  
 
 Po raz pierwszy walki nie ograniczały się do frontów. Nie 
oszczędzały teŜ ludności cywilnej, a naloty dywanowe zamieniały 
w ruiny i popiół całe miasta, niszczyły szlaki komunikacyjne. 
Ludność krajów okupowanych przez Niemcy była ciemięŜona  
i wyzyskiwana. Wszelki opór był okrutnie tłumiony, a najmniejsze 
podejrzenie mogło oznaczać wyrok śmierci. śydzi krajów 
okupowanych byli skazani na zagładę, ścigano ich po całej 
Europie. Wielu zginęło w obozach zagłady zbudowanych przez 
Niemców na ziemiach polskich. 
 
 Dziś po 68 latach wiemy, Ŝe Ŝadna inna wojna nie 
pociągnęła za sobą tylu ofiar, zabitych i zaginionych. Nikt nie zdołał 
oszacować wszystkich cierpień spowodowanych przez wojnę, 
włączając w to same Niemcy, kraj, który ją wywołał.  
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KACIK MOTORYZACYJNY 
  

Klasa A na 10-lecie 
 

 
Z okazji 10-lecia wprowadzenia do 
sprzedaŜy modelu klasy A, Mercedes-
Benz przygotował specjalną wersję 
auta.  

 
Klasa A 
„Edition 
10” ma 16-calowe, 7-szprychowe obręcze 
kół wykonane z lekkich stopów, grill w 
kolorze matowego srebra i szary lakier 
(mountain grey). WyposaŜono go teŜ w 
panoramiczny szklany dach. Wnętrze 
wykończono skórą (fotele, kierownica, 

dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego) i aluminium (wstawki na 
panelu centralnym i boczkach drzwi). Klasa A „Edition 10” dostępna jest 
z nadwoziem 3- i 5-drzwiowym. Gama silników obejmuje cztery 
jednostki benzynowe i trzy diesle o mocach od 82 do 193 KM. Od chwili 
wejścia na rynek klasa A sprzedała się w ilości 1,6 mln sztuk. 
 

S E N S A C J A    W   F 1 
 

Ekipa McLarena została wykluczona z tegorocznych i przyszłorocznych  
Mistrzostw  Świata Formuły 1.  

 
 Zdecydowała o tym na posiedzeniu w ParyŜu 
Światowa Rada Międzynarodowej Federacji 
Samochodowej. Przed dyskwalifikacją McLaren 
zajmował dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji 
indywidualnej Formuły 1.Na przesłuchanie 
przed Światową Radą FIA przybyli między 
innymi dyrektor ekipy McLarena, Ron Dennis, a 

takŜe jej czołowy kierowca Lewis Hamilton. 
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Ekipa została posądzona o szpiegostwo przez swoich rywali z teamu 
Ferrari, którą reprezentował jej prezes Jean Tod. Tod oskarŜył latem ekipę 
McLarena o to, Ŝe weszła ona w posiadanie poufnych informacji 
dotyczących samochodu Ferrari F2007. OskarŜenia te zostały 
potwierdzone przez Światową Radę FIA w lipcu. Rada nie ukarała jednak 
wtedy McLarena, poniewaŜ nie miała wystarczających dowodów na to, Ŝe 
ekipa ta odniosła jakiekolwiek korzyści z faktu posiadania tajnych 
informacji. Nowe posiedzenie Rady zostało zwołane po tym, jak drugi 
kierowca McLarena, Fernando Alonso, przyznał, Ŝe znał juŜ na początku 
sezonu parametry techniczne samochodu swoich rywali. 

To propozycja dla młodszych uczniów, aby samodzielnie skleili sobie 
model Skody Felicji. W następnych numerach nowe modele. 
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Matka Teresa z Kalkuty  
 

 Urodziła się w 1910 roku. 
Naprawdę nazywała się Agnes 
Gonxha Bojaxhiu. Jej imię 
zakonne to Matka Teresa od 
Dzieciątka Jezus. Była zakonnicą 
(loretanką) indyjską pochodzenia 
albańskiego.  

Po opuszczeniu zakonu 
w 1948 roku oddała się 
działalności charytatywnej na 
rzecz najuboŜszych. W 1946 roku 
załoŜyła Kongregację Misjonarek 
Miłości zatwierdzoną jako zakon 
w 1965. Działa on w 126 krajach, 

a w Polsce od 1983 roku. 
Z inicjatywy Matki Teresy powstało takŜe 50 domów dla 

opuszczonych dzieci w Indiach i wielu innych krajach. Matka 
Teresa otrzymała wiele nagród m.in.: Pokojową Nagrodę Jana 
XXIII (1971), pokojową Nagrodę Nobla (1979) oraz Klejnot Indii 
(1980). Zmarła w 1997 roku.    

Matka Teresa otrzymała wiele nagród, m.in.: pokojową 
Nagrodę Jana XXIII (1971), Pokojową Nagrodę Nobla (1979), 
Klejnot Indii (1980), tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1993). Jej myśli i medytacje zebrano w publikacji 
Prosta droga (1994, wydanie polskie 1996). 

 
Słowa Matki Teresy :  

My tak Ŝe musimy by ć :  
� Światłem Miłosierdzia  
� Prawdą Pokory  
� śyciem Świętości 

 
Oprac. Kamil Kryjak kl. 6 b 
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Kącik informatyczny 

Microsoft w komórkach Nokii 
Telefony komórkowe największego światowego producetna zostaną 
wzbogacone o oprogramowanie PlayReady, którego producentem jest 
znana komputerowa firma Microsoft. Jak podaje The Wall Street 
Jurnal Polska, Nokia kupi od Microsoftu licencję na oprogramowanie 
PlayReady do zarządzania wymianą treści multimedialnych. 
Oprogramowanie będzie dostępne w urządzeniach działąjących na 
platformie S60. PlayReady będzie odpowiadał za bezprzewodową 
wymianę chronionych fragmentów muzyki, gier, filmów pomiędzy 
telefonami komórkowymi, komputerami i innymi urządzeniami, 
czytamy w dzienniku. 

ICAR? 
Apple i Volkswagen zamierzają wyprodukować nowy model samochodu, 
czyli iCar. Firmy milczą, nie wiadomo więc... czy szykuje się nowy hit 
od Apple czy kolejna iMŜonka. Jedno tylko spotkanie Steve'a Jobsa z 
Martinem Winterkornem, prezesem Volkswagena wywołało falę 
spekulacji na temat współpracy firm i jej owoców. Jednym z nich ma 
być iCar. O tym, Ŝe Apple planuje w przyszłości zaprezentować światu 
swój własny model samochodu mówi się od dawna. Według 
przedstawicieli branŜy Apple i Volkswagen pracują nad koncepcją 
samochodu, który byłby kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami 
produkowanymi przez Apple.  Apple juŜ współpracuje z niemieckim 
producentem, a takŜe z Toyotą i innymi firmami nad systemem 
integrującym system audio samochodu z iPodem. 
 
Czy wiesz...? 
freeware - darmowy 
Program, który moŜna uŜywać i rozpowszechniać za darmo. Nie 
wolno dokonywać w nim zmian, uwaŜać się za jego właściciela  
i oczywiście dalej go sprzedawać. 
adware - darmowy z reklamą. Program, który moŜna uŜywać za 
darmo. Warunkiem korzystania za darmo z tego programu jest jednak 
obowiązek oglądania reklam, gdyŜ program wyświetla banery 
reklamowe. Reklamy pobierane są z Internetu. Rozpowszechnianie 
programu jest moŜliwe za zgodą autora. Istnieje moŜliwość pozbycia 
się reklam po wpłaceniu określonej kwoty autorowi. 
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HOROSKOP 

BARAN 
W większym niŜ dotychczas stopniu będziesz musiał uwzględniać 
interesy i racje osób, z którymi jesteś związany. Niewykluczone, Ŝe 
będziesz musiał zrezygnować z jakichś swoich osobistych planów aby 
zadowolić innych, kaŜdym razie ten miesiąc moŜe być lekcją 

kompromisu i chodzenia na ustępstwa. Dla Ciebie  będzie to sztuka naprawdę 
warta przećwiczenia. 
BYK 

W tym miesiącu znajdziesz wielkie pokłady wewnętrznej siły i mocy. 
Prawdopodobnie o to siebie nie podejrzewałeś, Ŝe tkwią w Tobie takie 
wielkie pokłady wewnętrznej siły i mocy. To pora na stanowcze, 
bezkompromisowe posunięcia. Idź do przodu, nie przejmuj się 

nadmiernie ludźmi. Pamiętaj jednak Ŝeby nie krzywdzić po drodze ludzi. 
BLI ŹNIĘTA  

Pamiętaj, Ŝe kaŜdy problem ma swoje rozwiązanie - przynamniej jedno. 
Przed Tobą stoi szansa takiego wyjścia, które zadowoli Cię w stu 
procentach. Postaraj się nie działać zbyt pochopnie a poprzez danie 
sobie moŜliwości przemyślenia planu działania zapewne znajdziesz 

rozwiązanie problemu zawodowego lub organizacyjnego, co da Ci przewagę 
podczas trudnych rozmów. 
RAK 

Nie jest to dobry czas na ambitne zadania do wysokiego lotu się raczej 
nie wzbijesz. Przeszkód i trudności będzie akurat tyle, Ŝebyś się nie 
rozleniwił. Mimo licznych zajęć i licznych obowiązków, oraz mało 
przyjemnych myśli, które kołaczą Ci się w głowie będziesz miał wiele 

powodów do radości. 
LEW  

Wraz z wejściem Słońca do znaku Panny powoli zacznie Cię opuszczać 
wakacyjny nastrój. Zamiast zastanawiać się, jak się zabawić, z kim 
spotkać Ŝeby miło spędzić czas, coraz częściej będziesz myślał o 
czekających Cię zadaniach, o tym co musisz zrobić, załatwić, zmienić, 
jak zadbać o swoje interesy. 

PANNA 
Obecny układ Planet daje Ci to, czego osobom spod Twojego znaku 
często brakuje. Pewność i wiarę w siebie, optymizm i siłę przebicia. 
Mając takie zalety łatwiej stawisz czoło przeciwnościom losu sięgniesz 
po coś, co do tej pory wydawało Ci się zbyt trudne do zdobycia. 
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WAGA 

Po 24 poczujesz przypływ sił dobrego samopoczucia, optymizmu 
 i ochoty do Ŝycia. Energiczniej zaczniesz chodzić wokół własnych 
spraw, tak, więc te, które leŜały odłogiem, wreszcie doczekają się 
załatwienia. 

 
SKORPION 

Wiele Skorpionów będzie się musiało uporać ze Ŝmudnymi sprawami 
urzędowymi , zająć się kompletowaniem dokumentów i zrobieniem 
porządku w papierach. W pracy będziesz wręcz skazany na ścisłą 
współpracę ze swoim zespołem - w domu czekają Cię przedsięwzięcia 
podejmowane wspólnie z rodziną. Ten miesiąc moŜe być dla Ciebie 

niczym zimny prysznic. Twoje plany mogą nie wytrzymać zderzenia z 
rzeczywistością, trzeba się będzie poŜegnać z marzeniami oraz z bujnym Ŝyciem 
towarzyskim i mocno stanąć na ziemi. 
STRZELEC 

Twoje Ŝycie moŜe się zmienić w istotny kierat. Terminy będą gonić 
rodzina będzie mieć większe wymagania a o wcześniejszym wyjściu z 
pracy nie ma co marzyć… Nie moŜesz liczyć na Ŝadną taryfę ulgową ani 
oczekiwać, Ŝe ktoś Cię zastąpi. Owszem, inni Ci pomogą ale główny 

cięŜar odpowiedzialności spoczywać będzie na Tobie. Chciałoby się powiedzieć: 
„jak sobie pościelisz ,tak się wyśpisz”, bo rzeczywiście obecne posunięcia będą 
miały wpływ  na Twoją przyszłość. 
KOZIORO śEC 

Prognozy są dobre. Karta Tarota Dziewiątka Kielichów jak i Planety 
sprzyjają realizowaniu planów, obdarzają pracowitością, 
systematycznością, a w razie potrzeby podpowiedzą praktyczne 
pomysły. Po 24 września zwróć większa uwagę na sprawy związane ze 

zdrowiem a takŜe większą uwagę będziesz musiał zwrócić na kontakty w swoim 
środowisku zarówno zawodowym jak i rodzinnym. 
WODNIK 

Będziesz musiał pokonywać jakieś przeszkody, zdobyć się na wysiłek 
fizyczny, działać w cięŜkich warunkach. Być moŜe będziesz przeŜywał 
zamieszanie zarówno w sprawach sercowych jak i zawodowych. 
Niewykluczona atrakcyjna podróŜ ale połączona z wysiłkiem. 

RYBY 
Masz przed sobą bardzo sympatyczny miesiąc. Czas będzie płynął 
spokojnie i nie powinno wydarzyć się  nic co by Cię bardzo zaskoczyło 
albo kazało by Ci się w jakiś szczególny sposób zmobilizować czy 
wysilać. W kaŜdej dziedzinie Ŝycia będziesz sobie radzić. 

 



 11 

Dowcipy o szkole 
 

Na biologii nauczyciel pyta Jasia:  
- Co to jest małpa?  
- To takie zwierzę jak ja, albo jak pan profesor, tylko, Ŝe 
ma dłuŜszy ogon!  

                  ☺  ☺  ☺ 
Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce 
wiedzieć pani wychowawczyni.  
- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie 
uzbrojony bandyta.  
- O BoŜe, dziecko, czy nic ci się nie stało?!  
- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem.   

☺ ☺  ☺ 
Tato mówi do Jasia:  

- Nie rozumiem, jak ty moŜesz zadawać się z Wojtkiem. 
PrzecieŜ to niegrzeczny chłopiec, najgorszy uczeń w 
klasie!  
- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, ja byłbym 
najgorszym uczniem! 

☺  ☺  ☺ 
Nauczyciel fizyki pyta uczniów:  
- Kto waszym zdaniem był największym wynalazcą 
wszechczasów?  
- Edison - odpowiada Krzyś.  
- Czy mógłbyś to uzasadnić?  
- Gdyby nie on, usielibyśmy telewizję oglądać przy 
świecach !!!   

☺  ☺  ☺ 
Na egzaminie do szkoły średniej profesor pyta:  
- Jak masz na nazwisko?  
- Fąfara.  
- A czemu masz tak radosny wyraz twarzy?  
- Bo prawidłowo odpowiedziałem na pańskie pierwsze pytanie!  
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• Siedzi facet na balkonie, a tu wióry lecą mu na głowę. Patrzy, a 
nad nim ktoś strugał wariata.  

• (Dla inwalidów) Kto rano wstaje temu Pan Bóg kule nosi.  

• Siedzi facet w domu, a tu nagle słyszy ogromny huk za oknem 
— patrzy, a tam ciśnienie spadło.  

• Na Ŝyczenie klienta wykonujemy nawet rzeczy niemoŜliwe. Ale 
w sprawie niektórych cudów prosimy się zgłosić do najbliŜszej 
parafii.  

• Jedna z zalet demokracji jest to, Ŝe nikt kto został wybrany nie 
jest głupszy niŜ ci co go wybrali. Im głupszy jest ten wybrany, 
tym głupsi są ci co go wybierali...  

• Jeśli będziesz tak lotny jak pszczółka, tak silny jak niedźwiedź, 
jeśli będziesz pracował jak koń i do domu wracał tak zmęczony 
jak pies, wtedy musisz pójść do weterynarza, bo być moŜe 
stałeś się juŜ OSŁEM.  

• Jak sobie pościelesz... to mnie zawołaj!  

• Takich trzech jak nas dwóch, to tak, jakby nikogo nie było. 

• Kto rano wstaje ten idzie po bułki. 

• Nie czyń drugiemu, co moŜna udowodnić.  

• Gość w dom, kredens na klucz 

• Gdzie kucharek sześć - tam niezły bigos 

• Kto pod kim dołki kopie - ten się śmieje ostatni 

• Czym chata bogata - tym większy podatek. 

• Co za duŜo to niezdrowo, ale od przybytku głowa nie boli. 

• Nosił wilk razy kilka dopóki mu się ucho nie urwało. 

• Ten się śmieje ostatni co najwolniej kojarzy. 

•  Bez pracy nie ma rogalików Star Foods. 
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CIEKAWOSTKI 
 

� W Polsce codziennie zaczyna palić ok. 500 nieletnich, a co 10 
sekund na świecie z powodu palenia papierosów ktoś umiera. 

� Polakom podobają się radykalne pomysły walki z palaczami, 
które pozwolą im palićco najwyŜej we własnym domu - 
wykazały badania wykonane na zlecenie "Rzeczypospolitej" 
przez GfK Polonia. 

� Pewien niemiecki rolnik domaga się odszkodowania za 
przeraŜone kury, które na widok balonu przestały znosić jajka. 

� Czy wiesz, Ŝe rzeczy codziennego uŜytku takie jak: długopis, 
pralka czy telewizor mogą stać się mordercami? Wystarczy 
chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. Statystyki mówią same 
za siebie. 

� Władze szwajcarskiego miasta Bern mają nadzieję, Ŝe 
specjalne oznakowania i róŜowy kolor zniechęcą męŜczyzn do 
zajmowania specjalnych miejsc parkingowych dla kobiet. 

� 10 milionów Polaków pali papierosy, 5 milionów z nich pali od 
ponad 20 lat. 

� 130 filiŜanek herbaty lub 80 filiŜanek kawy to śmiertelna 
dobowa dawka kofeiny. 

� 170 kotów pracuje w Pałacu Kultury i Nauki w Waszawie 
walcząc z myszami. 

� 20-letni student z Instytutu Technologii w Kalifornii ustanowił 
nowy rekord w układaniu kostki Rubika. Leyan Lo ułoŜył 
kostkę w czasie 11.13 sekund. 

� 75 lat temu w wieku 75 lat (od jego narodzin minęło 150 lat) 
zmarł buddyjski mnich. Po prostu usiadł, zamknął oczy, zaczął 
medytować i juŜ nie obudził - zatrzymał się oddech i funkcje 
Ŝyciowe. 

(oprac. Patrycja Gondko kl. 6b) 
 

ZAGADKI 

� Sprzedawca w sklepie zoologicznym był znany z tego, Ŝe nigdy 
nie kłamie. Któregoś dnia powiedział do klienta "Ta papuga 
powtórzy kaŜde słowo, które usłyszy". Gdy klient przyniósł 
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papugę do domu stwierdził, Ŝe papuga nie mówi. Jak to jest 
moŜliwe?                                                       (Papuga ogłuchła) 

�   Dwóch chłopców bawiło się na dachu stodoły, gdy zawalił się jej 
dach. Gdy się podnieśli, twarz jednego z nich była cała brudna, 
a drugiego zupełnie czysta. Co najdziwniejsze, to chłopiec  
z czystą twarzą pierwszy poszedł się umyć. Dlaczego? 

Chłopiec, który miał twarz czystą zobaczył swojego kolegę  
z brudną twarzą, i doszedł do wniosku, ze jego twarz jest 
równieŜ brudna. 

�   Tratwą przez rzekę chcą się przeprawić: ojciec, matka, dwie 
córki, dwóch synów, policjant i złodziej. 

Obowiązujące zasady: 

• tratwa zabiera dwie osoby,  
• sterować tratwą potrafią jedynie: ojciec, matka i policjant,  
• matka nie moŜe przebywać z synami bez ojca,  
• ojciec nie moŜe przebywać z córkami bez matki,  
• złodziej nie moŜe przebywać z członkami rodziny bez 

policjanta 

grę online moŜecie znaleźć na stronie: 
http://www.ciekawostka.pl/images/stories/content/riddles/riverIQGa
me.swf 

� Czterech muszkieterów chce przeprawić się przez most nocą 
mając tylko jedną świeczkę. Boją się bez niej iść. Potrzebują na 
przejście odpowiednio Atos 1 minutę, Aramis 2 minuty, 
Dartagnan 5 i Portos 10 minut. Most jest słaby i na raz mogą 
przejść tylko 2 osoby, kiedy idą w parze szybszy idzie 
z prędkością wolniejszego. 

� Jaki jest najkrótszy czas przeprawy?  

(Czas przeprawy: 17 minut. 

Idzie Atos z Aramisem : 2min … Aramis wraca ze świeczką: 
2min… Idzie Dartagnan z Portosem: 10min … Atos wraca ze 
świeczką: 1min … Idzie Atos z Aramisem: 2min) 
  

(oprac. Patrycja Gondko kl. 6b) 
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Czy wiesz Ŝe … ☺ 
 

☺ Czy wiesz, Ŝe 21% ludzi nie ścieli codziennie łóŜka? 

☺ Czy wiesz, Ŝe 241 kilometrów ma nowojorski Brodway? 

☺ Czy wiesz, Ŝe 6% męŜczyzn oświadcza się przez telefon? 

☺ Czy wiesz, Ŝe 15 litrów potu wylewa przeciętny robotnik 
podczas cięŜkiej pracy? 

☺ Czy wiesz, Ŝe biedronki przychodzą na świat całkiem Ŝółte? 

☺ Czy wiesz, Ŝe budowa ciała świni uniemoŜliwia jej spojrzenie 
w niebo? 

☺ Czy wiesz, Ŝe cytryny zawierają więcej cukru niŜ truskawki?  

☺ Czy wiesz, Ŝe jak byś chciał policzyć do miliarda to 
potrzebowałbyś na to 95 lat? Zakładając, Ŝe na jedną liczbę 
potrzebowałbyś około 3 sekundy i zrezygnowałbyś z takich 
drobnych rzeczy jak spanie i jedzenie! 

☺  ☺  ☺ 

 

Polska coraz popularniejsza 

Chińczycy coraz chętniej odwiedzają Polskę. W tym roku wydamy 
im rekordową liczbę wiz. Chińczycy chcą przyjeŜdŜać do Polski 
w sprawach biznesowych i turystycznych. W ramach interesów 
liczą na relaksujący wypoczynek. W 2006 roku do Polski 
przyjechało 15 000 Chińczyków, z czego aŜ 80% biznesmenów.  
W tym roku polscy konsultanci twierdzą, Ŝe obywatele z Azji 
odwiedzą nas jeszcze liczniej. 

Neandertalczycy "myli z ęby" 

Na podstawie znaleziska sprzed 63 tys. lat, w którego skład 
wliczają się dwa dobrze zachowane zęby trzonowe, naukowcy 
stwierdzili, Ŝe Neandertalczycy dbali o higienę jamy ustnej. 
Paleontologowie potwierdzają swoją tezę śladami pozostawionymi 
na zębach - znajdują się na nich bruzdy wyŜłobione przez 
drewniane patyczki. 
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- Jesteśmy pewni tego, Ŝe Neandertalczycy dbali o jamę ustną - 
dzięki świetnie zachowanym zębom moŜemy przeprowadzić 
dokładne badania - potwierdzają paleontologowie. 

( oprac. A. Pióro ) 

 
KRZY śÓWKA NR.1 

 

1.            

2.            

3.          
 

4.           

5.            

6.          
 

Pytania do krzyŜówki : 

1. II…… światowa.     

2. Przewód telefoniczny.   

3. Pełen śmieci.     

4. Lisi ogon.      

5. Np.. Odra lub Wisła.    

6. MoŜna na nim pojeździć w stadninie.  
 

  
 REBUS 
 
 
         
Hasło………………… 

Kupon KrzyŜówki nr.1 
 

Imię, Nazwisko i klasa 
 

…………………………………………... 
Hasło 


