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NagrodaNagrodaNagrodaNagroda    

11 grudnia odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr. 4 
z numeru 49. Nagrodę wygrała Natalia Kapera z klasy I Gimn. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  
 ( Po odbiór nagrody prosimy się zgłosić do pani Jadwigi Cibor) 

Zgadnij, co to za przedmiot i do czego słuŜy?  
  

 
 
Karteczki z odpowiedzią, imieniem, nazwiskiem i klasą proszę 
dostarczać do pani Marzeny Michniewicz – Bąk. Wśród 
uczniów, którzy odpowiedzą prawidłowo zostanie rozlosowana 
nagroda. 

Marzena Michniewicz- Bąk 
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Jak powstawały pierwsze polskie monety ? 
 
      Zanim kawałek srebra lub innego metalu stał się monetą, 
musiał przejść w mennicy przez wiele etapów produkcyjnych aŜ do 
otrzymania stopu menniczego w formie niewielkich sztabek. 
Następny etap polegał na rozklepywaniu owych sztabek młotkiem 
na cienką blachę o przekroju odpowiadającym grubości monety.  
Z blachy tej mincerz wycinał krąŜki i przystępował do bicia monet 
za pomocą stempla menniczego, wyciskając po obydwu stronach 
krąŜka odpowiednie wyobraŜenia. PoniewaŜ blacha nie zawsze 
była idealnie równa, stąd niektóre monety jednej emisji wykazują 
dość znaczne niedokładności pod względem wielkości, kształtu  
a nawet wagi. 
      Przy wyrabianiu monet średniowiecznych nie waŜono kaŜdej 
monety z osobna, lecz pewną ilość sztuk monet przypadających na 
grzywnę, np. 240 sztuk, waŜono w całości i w razie nadwagi 
spiłowywano część srebra z grzbietów monet ułoŜonych w słupek. 
Na skutek tak niedoskonałej techniki menniczej jedne monety były 
lŜejsze, a inne cięŜsze. Taki system bicia monet zwany był w 
średniowieczu al marco. Gdy przy drobnych transakcjach 
wyliczano kilka sztuk monet, róŜnica ta była niezauwaŜalna; zgoła 
inaczej przedstawiała się sprawa przy dokonywaniu większych 
operacji handlowych, wówczas, bowiem jeden z uczestników 
wymiany mógł ponieść dotkliwą stratę. 
      AŜeby zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, waŜono 
monety o jednakowym stemplu i gdyby np. 240 denarów dawało 
znacznie mniej niŜ grzywnę, naleŜało wówczas dopłacić 
odpowiednią ilość denarów, by uzyskać obowiązujący cięŜar 
grzywny. 
      System bicia monet al marco wywoływał jeszcze i te ujemne 
skutki w obiegu pienięŜnym, Ŝe monety o lepszej zawartości 
kruszcu były wyławiane i przeznaczane do przetopienia na gorsze. 
Na skutek tych spekulacji w obiegu pozostawała moneta lŜejsza, 
oczywiście ze szkodą dla skarbu i ludności. 
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Jerzy Kawalerowicz (ur. 19 stycznia 1922 
w Gwoźdźcu koło Kołomyi, zm. 27 
grudnia 2007 w Warszawie), polski 
reŜyser i scenarzysta ormiańskiego 
pochodzenia. 
W latach 1946–1949 studiował  
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
i Instytucie Filmowym. Od 1955 kierował 
Studiem Filmowym Kadr. Był 
współzałoŜycielem i pierwszym prezesem 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 
współtwórcą polskiej szkoły filmowej. Od 
1980 był wykładowcą PWSFTViT.  
W latach 1954–1990 był członkiem 

PZPR, w latach 1985–1989 sprawował mandat posła na Sejm IX kadencji. 
Został uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu Sorbona II 
w 1998 i PWSFTViT w Łodzi w 2001. 
Cztery tygodnie przed śmiercią doznał wylewu, zapadł w śpiączkę,  
w której zmarł mając 85 lat. 
 

FILMOGRAFIA 
 
scenarzysta  
 
Gromada (1951)  
Celuloza (1953-1954)  
Pod gwiazdą frygijską (1954)  
Prawdziwy koniec wielkiej wojny 
(1957)  
Pociąg (1959)  
Matka Joanna od Aniołów (1960)  
Faraon (1966)  
Gra (1968)  
Maddalena (1971)  
Śmierć prezydenta (1977)  

reŜyser  
 
Gromada (1951)  
Celuloza (1953-1954)  
Pod gwiazdą frygijską (1954)  
Cień (1956)  
Prawdziwy koniec wielkiej wojny 
(1957)  
Pociąg (1959)  
Matka Joanna od Aniołów (1960)  
Faraon (1966)  
Gra (1968)  
Maddalena (1971)  
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Spotkanie na Atlantyku (1980)  
Austeria (1983)  
Jeniec Europy (1989)  
Dzieci Bronsteina (Bronsteins 
Kinder, 1990)  
Za co? (1995)  
Quo vadis (2001)  
 

Śmierć prezydenta (1977)  
Spotkanie na Atlantyku (1980)  
Austeria (1983)  
Jeniec Europy (1989)  
Dzieci Bronsteina (Bronsteins 
Kinder, 1990)  
Za co? (1995)  
Quo vadis (2001)  

• Dzień Filatelisty – 6. 01. 

 Dzień Filatelisty inaczej zwany jest Dniem Znaczka. Jest to dzień 
miłośników filatelistyki. W tym czasie organizowane są festyny, a takŜe 
wypuszczane są specjalne kolekcje. 
W Polsce obchodzony jest od 1934 roku, jednak pierwsza organizacja 
filatelistyczna powstała juŜ w 6 stycznia 1893 roku w Krakowie. W latach 
1956 - 1990 Dzień Znaczka obchodzono 9 października. Od 1991 r. 
nazwę zmieniono na Dzień Filatelisty i od tej pory obchodzony jest 6 
stycznia. 

• Dzień Sprzątania Biurka – 7.01 . 

Kurz, niepotrzebny papier czy stara gazeta w miejscu pracy odbierają 
energię do pracy. We wtorek nadarza się znakomita okazja, Ŝeby zabrać 
się za gruntowne porządki - obchodzimy Dzień Sprzątania Biurka. 

• Dzień Babci – 21. 01. 

Święto obchodzone w Polsce 21 stycznia, w Bułgarii 20 stycznia, w 
Brazylii 26 lipca. 

• Dzień Dziadka – 22. 01. 

Święto obchodzone w Polsce 22 stycznia. W ten dzień wnuki składają 
Ŝyczenia swoim dziadkom. 

• Światowy Dzie ń Środków Masowego Przekazu – 24. 01. 

24 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Środków Masowego 
Przekazu. Tego dnia w Kościele przypada, bowiem coroczne 
wspomnienie św. Franciszka Salezego - patrona dziennikarzy. 
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• Dzień Sekretarki i Asystentki – 25. 01. 

Zarówno sekretarka, jak i asystentka, przykłada się do swojej pracy. 
Dlatego teŜ powinna być nagrodzona za swój trud przez swojego 
przełoŜonego. Stąd powstał jej dzień, by choć raz w roku czuła się 
doceniona.  

• Światowy Dzie ń Celnictwa – 26. 01. 

Święto wszystkich celników, w kraju i za granicą - to nie jedyny dzień, w 
którym pamiętamy, Ŝe istnieje ktoś, kto czuwa nad granicami i wewnątrz 
naszego Państwa, zwalczając przestępczość, dbając o przestrzeganie 
prawa i porządku, ale jest to dzień szczególny. 

Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu – 27.01. 

Dzień pamięci o ofiarach holokaustu jest obchodzony w Niemczech 
od 1996 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Romana Herzoga 

Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas, na kaŜdy 
smutek mają słodkie i pyszne rozwiązanie, znajdą 
radę na kaŜde zmartwienie – to nasze kochane babcie. 
Jest taki jeden szczególny dzień w roku, w którym 
moŜemy wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i 
oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy - 
to Dzień Babci. Istnieje ciekawy sposób, by sprawić, 
Ŝe  
w Dniu Babci poczują się one wyjątkowo.  

„Babuniu Kochana! 
Weź mnie na kolana 

Ja Cię ucałuję 
Szczerze powinszuję 
Byś nam długo Ŝyła,  

Zawsze zdrową była." 

„Babciu nasza kochana 
Nie bywaj nigdy stroskana! 
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Niechaj wdzięcznych wnucząt koło  

Zawsze widzi Cię wesołą."  

„Na Dzień Babci chcę Ci złoŜyć 
Serdeczne Ŝyczenia, 

Byś lat setnych mogła doŜyć, 
Nie wiedząc, co to zmartwienia."  

Jego mądrość i doświadczenie pomagają nam w 
wielu momentach naszego Ŝycia. Jest podporą całej 
rodziny, zna najbardziej niezwykłe opowieści, 
bardzo go kochamy, tak jak on nas, dlatego w jego 
dniu – Dniu Dziadka sprawmy mu wielką radość i 
niespodziankę, na jaką w pełni zasługuje. 
Podarujmy mu niezwykłe chwile, aby Dzień 
dziadka na zawsze pozostał w jego pamięci.  

„Zawsze Dziadziuś o wnuki 
troszczy się, pamięta... 

ToŜ Mu szczęścia i zdrowia 
dziś Ŝyczą wnuczęta!"  

„Dziś dzień Dziadku nie psocimy, 
tylko dobrze Ci Ŝyczymy. 
Ty wybronisz nas od draki 

bośmy małe rozrabiaki.  
Całujemy Cię serdecznie, 

Ŝyj nam Dziadku długo wiecznie." 

„Ty dziadku, dla gromadki wnuków kochających  
Jesteś podporą, przykładem i siłą.  

śyczymy Ci dzisiaj, aby szczęścia słońce  
Zawsze dla Ciebie Dziadziu radością świeciło!" 

  
Patrycja Gondko kl. VI b 
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Polscy siatkarze pokonali Włochów 
3:0 w meczu grupy A turnieju 
kontynentalnego w  tureckim 
Izmirze. Biało-czerwoni nadal licz ą 
się w walce o olimpijski awans. 
 
Po przegranym meczu z Hiszpanią (2:3) 

w pierwszym spotkaniu turnieju Polacy musieli pokonać utytułowanych 

rywali z Półwyspu Apenińskiego. W porównaniu z poniedziałkowym 

spotkaniem w polskim zespole w wyjściowym składzie zaszła jedna 

zmiana - Krzysztofa Gierczyńskiego zastąpił Sebastian Świderski. Po 

poraŜce z mistrzami Europy nie zostało ani śladu - powiedział były trener 

męskiej reprezentacji Ireneusz Mazur. - To dobrze rokuje na przyszłość. 

Widać, Ŝe zawodnicy zapomnieli o tym spotkaniu. W kaŜdej ich akcji 

przeciwko Włochom było widać olbrzymią koncentrację." 

Lepistoe zmienił skład 
 

Krzysztof Mi ętus zast ąpił w polskim 
zespole Macieja Kota, który 
startował w  zako ńczonym 
w niedziel ę Turnieju Czterech 
Skoczni i  w najbli Ŝszy weekend 
wystartuje w dwóch konkursach 
narciarskiego Pucharu Świata 
w skokach we włoskim Val di 

Fiemme. 

 Do startu w Pucharze Świata 12-13 stycznia w Val di Fiemme 
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trener Hannu Lepistoe powołał Adama Małysza, Kamila Stocha, 
Marcina Bachledę i Krzysztofa Miętusa - poinformował sekretarz 
generalny Polskiego Związku Narciarskiego Grzegorz Mikuła. 
W klasyfikacji generalnej PŚ liderem jest Austriak Thomas 
Morgenstern - 940 pkt przed swoim rodakiem Gregorem 
Schlierenzauerem - 654 i Finem Janne Ahonenem - 615. Adam 
Małysz jest 7. - 312 pkt, Kamil Stoch 35. - 36 pkt. 

Jakie ksiąŜki czytacie? 

 
Kilka dni przed Świętami wyruszyłyśmy z kartką  
i długopisem na korytarze naszej szkoły, aby dowiedzieć się, 
jakie ksiąŜki czytacie. Zadowolone podchodziłyśmy do jakiejś 
grupki skupionej to na ławkach, to pod kaloryferami 
i zadawałyśmy pytanie. W wielu wypadkach było one 
skwitowane śmiechem i w końcu po kilkuminutowej 
naradzie grupowo ustalaliście odpowiedź. W kilku innych 
przypadkach na pytanie odpowiadaliście szczerze - „ale ja 
nie czytam ksiąŜek”, a po chwili- „no dobra, ale zaznaczcie 
młodzieŜowe”. 
Takim, więc sposobem młodzieŜowe ksiąŜki zajęły w naszym 
rankingu pierwsze miejsce. Jeśli by wykonać odpowiednie 
kalkulacje (a jakie, to juŜ nie nasza sprawa ☺) wyszłoby, Ŝe 
tak naprawdę ksiąŜki młodzieŜowe czyta tyle samo osób, co 
przygodowe. 

MłodzieŜowe 41 głosów 
Przygodowe 25 głosów 
Fantastyczne 17 głosów 
Horrory 16 głosów 
Teksty naukowe 6 głosów 
Science-fiction 4 głosy 
Romanse 3 głosy  
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Tak dla sprostowania - na romanse zagłosowali ci, którzy 
mówili, Ŝe czytają wszystko. No, więc zaznaczałyśmy teŜ 
romanse.  
I jeszcze jedno - teksty naukowe… No właśnie. Na początku 
to miały być ksiąŜki historyczne, przyrodnicze itp. 
Historyczne- na przykład „KrzyŜacy”, „Pan Tadeusz” i te 
wszystkie lektury, z którymi musimy się męczyć. Miałyśmy 
nadzieję, Ŝe się ktoś – ktokolwiek - zorientuje. Potem tą 
kategorię rozszerzyliśmy teŜ o teksty publicystyczne, 
popularnonaukowe, felietony i takie tam. Miałyśmy nadzieję, 
Ŝe się ktoś - ktokolwiek - tym zainteresuje. W końcu 
zrezygnowane, gdy podchodziłyśmy do jakiejś grupki 
(szczególnie chłopaków), zaznaczyliśmy, Ŝe teksty naukowe 
to takŜe… opracowania lektur. No bo co! 
I tym sposobem „teksty naukowe” wyprzedziły romanse  
i ksiąŜki s-f. Jak widać, w społeczności młodych dzisiaj jest 
wiele jednostek wykształconych. I to jak. 
Teraz nasuwa się pytanie… Co tak właściwie rozumiemy 
przez ksiąŜki młodzieŜowe? Czy to ksiąŜki  
o zakompleksionych nastolatkach, które zakochują się  
w megaprzystojnych i o kilka lat starszych chłopakach, 
najlepiej Włochach lub Francuzach? Coś pokroju 
„Pamiętnika księŜniczki” czy „Zwierzeń Georgii Nicholson”. 
Czy moŜe coś w stylu ksiąŜek Małgorzaty Musierowicz, 
Krystyny Siesickiej? Lekkie, z dozą humoru, ale pouczające, 
do przemyślenia i zapamiętania. No to… Mamy problem.  

A.K. i  K.G. 

  N O W A   Skoda?! 
Jak podała "Gazeta Wyborcza" Skoda 
przymierza się do rozpoczęcia produkcji 
małego, trzydrzwiowego modelu, 
opartego na aucie studyjnym, Joyster, 
które zostało zaprezentowane na 
wystawie motoryzacyjnej w ParyŜu.  
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Samochód moŜe trafić do sprzedaŜy za cztery 
lata, jednak decyzja co do dalszych losów 
projektu zaleŜy od koncernu Volkswagen. 
Tymczasem za dwa lata rozpocznie się seryjna 
produkcja małej terenówki Yeti.Widać, Ŝe 
Skoda po całkiem niezłym Roomsterze bardzo 
chce iść za ciosem i produkować ambitniejsze 
samochody  

Nissan GT-R 
Sportowe coupe 
Japończyków sprzedaje 
się wielokrotnie lepiej, niŜ 
przypuszczano 
W Japonii GT-R moŜna 
zamawiać od dwóch 
miesięcy. W tym czasie 
samochód zamówiło 
ponad 2200 osób . To 10 
razy więcej, niŜ Nissan  
planował sprzedać  
w Kraju Kwitn ącej 
Wiśni . Nas ten rezultat nie dziwi, bo przy tej cenie i tych osiągach 
(dysponując mocą i osiągami porównywalnymi z 911 Turbo , GT-R 
jest o 35% tańszy  - i ta proporcja cenowa ma być zachowana na 
rynku europejskim) samochód musiał stać się obiektem poŜądania. 
Niestety duŜa liczba zamówień jest teŜ złą informacją dla tych, którzy 
z niecierpliwością czekają na Nissana . Oznacza to bowiem, Ŝe czas 
oczekiwania na ten samochód moŜe się niebezpiecznie wydłuŜyć. 
Przesunąć się moŜe takŜe termin jego europejskiej premiery 
 

1. Rzymscy legioniści naprawiali elementy swojego uzbrojenia za 
pomocą super kleju, który trzyma nawet po 2 tys. lat. O wynikach analiz 
niemieckich ekspertów informuje serwis "Discovery news". StaroŜytny 
klej wykorzystywano m.in. do mocowania srebrnych liści laurowych na 
hełmach legionistów. Przedmioty takie moŜna zobaczyć na wystawie  
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w Rheinischen Landes Museum w Bonn. - To sensacyjne odkrycie  
i wielkie szczęście, Ŝe udało się wykryć ślady tej substancji po dwóch 
tysiącach lat - powiedział "Discovery News" Frank Willer z tego 
muzeum. Willer znalazł ślady super kleju podczas analiz hełmu odkrytego 
w 1986 r. nieopodal niemieckiego miasta Xanten w Nadrenii Północnej-
Westfalii. Dawniej znajdował się tam rzymski obóz, a później - rzymskie 
miasto Colonia Ulepia Trajana. Hełm moŜe pochodzić z I w. p.n.e.,  
a w muzeum znalazł się z powodu renowacji. Willer odkrył na nim klej 
przez przypadek, pobierając próbkę metalu z hełmu za pomocą maleńkiej 
piły. Piłowanie rozgrzało powierzchnię hełmu powodując, Ŝe 
umieszczone na nim srebrne liście laurowe zaczęły się odklejać, ciągnąc 
za sobą nitki kleju. Ekspert był zaskoczony widząc, Ŝe mimo tak długiego 
kontaktu z wilgocią i powietrzem klej nie stracił swoich właściwości. 
 
2. Zmarł najstarszy mieszkaniec naszej planety - 117-letni Ukrainiec 
Hryhorij Nestor. Twierdził, Ŝe sekretem długowieczności jest bycie 
kawalerem. Hryhorij Nestor prawie do ostatnich chwil swojego Ŝycia nie 
skarŜył się na zdrowie. Mówił, Ŝe nic go nie boli, a jedynie ma problemy 
ze wzrokiem. Wcześniej praktycznie nigdy nie chorował i nie brał leków. 
Najstarszy człowiek na ziemi był zaprzysięgłym kawalerem. Twierdził, Ŝe 
Ŝyje długo poniewaŜ nigdy nie miał Ŝony i -jak mówił- „nie popsuł sobie 
systemu nerwowego na froncie rodzinnym". Podkreślał jednocześnie, Ŝe 
całe Ŝycie interesował się kobietami. Hryhorij Nestor do wieku 90. lat 
pracował jako pastuch w miejscowym kołchozie. Uwielbiał śpiewać 
piosenki: ukraińskie, rosyjskie, polskie i niemieckie, których nauczył się 
w czasie całego swojego Ŝycia, kiedy to jego rodzinna wieś parokrotnie 
zmieniała przynaleŜność państwową. 
 
3. Otyłość jest jednym z największych zagroŜeń dla przyszłych pokoleń - 
alarmują naukowcy. Wskazują na to badania dotyczące nadwagi dzieci  
i młodzieŜy. Coraz mniej ruchu i coraz więcej niezdrowego poŜywienia - 
to główne przyczyny pogłębiającej się otyłości. Zdaniem ekspertów  
z Danii i Stanów Zjednoczonych, dzieci z nadwagą, gdy dorosną, będą 
miały powaŜne kłopoty z układem krąŜenia czy cukrzycą. Na przykład 
dzisiejszy trzynastolatek z dziesięciokilogramową nadwagą stoi w obliczu 
ryzyka zawału serca o 30 procent większego niŜ dzieci o właściwej masie 
ciała. Na łamach Tygodnika Medycznego Nowej Anglii naukowcy 
zwracają uwagę, Ŝe sytuację moŜe uratować tylko przełom w medycynie 
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lub drastyczna zmiana stylu Ŝycia dzieci i ich rodziców. NiezaleŜni 
eksperci podkreślają, Ŝe juŜ dziś na świecie ludzi z nadwagą jest więcej 
niŜ osób niedoŜywionych. 

NaleŜy do tych przedmiotów codziennego uŜytku, które nie mają 
wynalazcy. Jest stara jak świat. Za pierwszą łyŜkę, która jak naleŜy 
przypuszczać, słuŜyła człowiekowi jego własna dłoń, później 
pewnie jakiś korzeń, aŜ wreszcie, na wyŜszym stopniu cywilizacji - 
łyŜka drewniana. W Polsce mieszczanie w XVII i XVIII w. uŜywali 
łyŜek drewnianych, a takŜe i srebrnych, zaleŜnie od stopnia 
zamoŜności. Chłopi posługiwali się drewnianymi własnej roboty. W 
XIX w. Rozpowszechniły się po miastach łyŜki blaszane, a takŜe 
droŜsze, platerowane.  
                                              Patrycja Gondko, kl. VI b. 

Blondynka siedzi w samolocie pierwszej klasy. 
Podchodzi do niej stewardessa i pyta, czy chce coś 
do picia. 
Ta odpowiada: 
- Poproszę orange juice, moŜe być jabłkowy. 

                                     ��� 
Idą dwie blondynki przez pustynię. Nagle jedna 
mówi do drugiej: 
- Ale tu musiało być ślisko, Ŝe tak piaskiem posypali. 

��� 
Blondynka dzwoni do sklepu komputerowego: 
- Dzień dobry. Mam nadzieję, Ŝe mi pan pomoŜe. Kolega wgrał mi 
świetny wygaszacz ekranu, niestety za kaŜdym poruszeniem myszki 
on znika. 

��� 
Pani od biologii pyta się Jasia: 
- Jasiu, jakie znasz komórki? 
- Nokia, Samsung, LG, Siemens… 

��� 
Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. Nauczycielka wykuwa na 
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kamiennej tablicy pytanie: Ile to jest 2+2? Wzywa do odpowiedzi Jasia. 
Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się. Nagle słychać straszny huk i 
unoszą się tumany kurzu. Nauczycielka pyta surowo: 
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?! 

��� 
Pani zadała dzieciom temat wypracowania - ''Jak wyobraŜam sobie pracę 
dyrektora?''. 
Wszystkie dzieci piszą tylko Jaś siedzi bezczynnie załoŜywszy ręce. 
- Czemu Jasiu nie piszesz? - pyta się nauczycielka. 
- Czekam na sekretarkę... 

��� 
Przychodzi klient do restauracji: 
- Poproszę lody truskawkowe. 
Kelner przynosi lody, a klient krzyczy: 
- Co ta mrówka robi w moich lodach?! 
- Nie wiem, pewnie jeździ na nartach... 
 

��� 
 

Baran 
Jesteś ambitny, impulsywny, 
pomysłowy, przedsiębiorczy, 
dynamiczny. Uczysz się chętnie  
i szybko. Lubisz szkołę, ale pod 
warunkiem, Ŝe nie będziesz się w niej 
nudził. Jesteś ciekawski, bardzo 
ruchliwy, typowy klasowy rozrabiaka.. 

Waga 
Jesteś miły, układny, zdolny, 
bezpośredni, cenisz piękno, dąŜysz do 
harmonii. Uczysz się szybko, masz 
duŜą siłę przebicia i dobrze potrafisz ją 
ocenić. Masz pacyfistyczne 
nastawienie do świata, otaczasz się 
duŜą ilością znajomych, lubisz 
pomagać innym. 

Byk 
Jesteś spokojny, ambitny, cierpliwy, 
konstruktywny a motorem Twojego 
działania jest koncentracja  
i organizacja. Uczysz się chętnie, masz 
dobrą pamięć. Niechętnie robisz więcej 
niŜ musisz. 

Skorpion 
Jesteś odwaŜny, oryginalny, 
przenikliwy, twórczy i ambitny. Uczysz 
się szybko i wytrwale, dąŜąc do 
znaczących osiągnięć. Jesteś lubiany 
przez rówieśników, ale lubisz teŜ 
samotność. Zachowujesz rezerwę 
wobec innych. 
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Bli źnięta  
Jesteś błyskotliwy, elokwentny, 
pomysłowy, wszechstronny. Działasz 
pod wpływem ciekawości i impulsu. 
Uczysz się szybko, łatwo przyswajasz 
informacje i z taką samą łatwością 
przekazujesz je innym. 

Strzelec 
Jesteś błyskotliwy, ambitny, szlachetny, 
utalentowany, a motorem Twojego 
działania jest entuzjazm. Uczysz się 
szybko, masz dobrą pamięć. Łatwo 
adaptujesz się w kaŜdym środowisku, 
otaczając się duŜa liczbą znajomych.. 
 

Rak 
Jesteś bystry, wraŜliwy, pomysłowy, 
zręczny, a do działania popycha Cię 
wyobraźnia. Uczysz się szybko, 
zapamiętując usłyszane wiadomości. 
Jesteś lubiany przez rówieśników,  
a Twoi znajomi mogą liczyć na Ciebie  
w niejednej sytuacji. 

Kozioro Ŝec 
Jesteś ostroŜny, ambitny, rozsądny, 
praktyczny i pracowity. Uczysz się  
z łatwością, cechuje Cię dobra pamięć 
i zdrowy rozsądek. Rówieśnicy Cię 
lubią, ale ostroŜnie dobierasz sobie 
przyjaciół. Twoje działania oparte są na 
rozsądku i pracowitości. 
 

Lew 
Jesteś powaŜny, logiczny, rozsądny  
i odpowiedzialny. Szybko się uczysz, 
kierujesz się logiką, lubisz pisać  
i dyskutować. OstroŜne podchodzisz do 
zawierania znajomości, ale jeśli kogoś 
obdarzysz sympatią stajesz się otwarty 
i bezpośredni. 
 

Wodnik 
Jesteś urodzonym humanistą, 
zdecydowany, oryginalny, 
ekscentryczny. WyróŜniasz się 
inwencją i intelektem. Uczysz się  
z łatwością, masz dobrą pamięć  
i swobodę myślenia. Lubisz być między 
ludźmi, szybko zdobywając ich 
sympatię, ale masz teŜ okresy,  
w których wolisz samotność.  

Panna 
Jesteś ambitny, szlachetny, 
przywódczy, obdarzony wieloma 
talentami, a motorem Twojego działania 
jest zaspokojenie wyŜszych aspiracji. 
Uczysz się z łatwością, ambitnie dąŜąc 
do tego, aby być jednym z najlepszych.. 

Ryby 
Jesteś wraŜliwy, twórczy, bystry, 
empatyczny i wraŜliwy. Uczysz się 
szybko, masz łatwość przyswajania 
nowych wiadomości. Twój umysł jest 
twórczy, otwarty na nowe idee.  

 
CYTAT NA NOWY ROK 

O przyszłości naleŜy myśleć, lecz nie trzeba 
się o nią martwić. 

Francisco Quevedo 
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Pytania do krzy Ŝówki : 

1.Sznur do łapania koni. 
2.Część wyścigu. 
3.Polowanie. 
4.MoŜe być laskowy, ziemny... 
5.Piękne zwierzę w paski. 
6.Tokio ... zespół braci Kaulitzów. 
7.Z trąbą. 

REBUS : 

 
ROZWIĄZANIE:           

 

1          

2          

3          

4          

          

5          

6          

7          

Kupon KrzyŜówki nr.5 
 

Imię, Nazwisko i klasa 
 

……………………………… 
Hasło 


