
            

 

 
 
 

Gazetka szkolna 
Zespołu Szkół Samorządowych 

w Zagórniku 

Koszt wydania 1 zł                               wrzesień/październik 2008 
  
 

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie 
nas pozbawić".  

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, niech szkoła  
w dom się wspólny zmienia! Praca wychowawcy to 

praca niełatwa 
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.  

Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz stroni od 
ksiąŜki, uczyć się nie lubi.  

Trzeba duŜo zdrowia, duŜo czasu stracić, aby umysł 
ucznia rozwinąć, wzbogacić, który gdy dorośnie, 

dopiero zrozumie, jak jest w Ŝyciu cięŜko, gdy się mało 
umie. 

W podziękowaniu, za trudną prace i wskazanie 
właściwej drogi Ŝyczymy duŜo wytrwałości, sukcesów 
zawodowych jak równieŜ uśmiechu kaŜdego dnia... 

 Wszystkiego dobrego w Dniu Nauczyciela  
 

Ŝyczy Redakcja 
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13 października tj. poniedziałek w naszej szkole miała miejsce 
wyjątkowa uroczystość - PASOWANIE PIERWSZAKÓW NA 
UCZNIÓW SZKOŁY.  
Klasy Ia i Ib liczą 30 wspaniałych dzieci. Wychowawcami tych klas 
są panie mgr Agata Sztuka i mgr Dorota Smaza. Zarówno 
pierwszacy jak ich panie bardzo przeŜywali ten dzień i długo się do 
niego przygotowywali. 
    KaŜdemu dziecku na pewno na zawsze pozostaną w pamięci 
słowa pana dyrektora: "Pasuj ę Cię na ucznia ".  To niewątpliwie 
wielkie przeŜycie! 

 
    W tym dniu obchodziliśmy równieŜ Święto Edukacji Narodowej. 
Pan dyrektor złoŜył Ŝyczenia wszystkim, których Ŝycie w duŜym 
stopniu związane jest ze szkołą: uczniom, nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły.      
     
    Podziękowania:  
Wszyscy nauczyciele dziękują uczniom za kwiaty, za pamięć i miłe 
Ŝyczenia!  
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W 2008 roku obchodzony będzie VIII Dzień Papieski. Hasło VIII 
obchodów zostało wybrane na Zebraniu Plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski i brzmi ono: "Jan Paweł II - Wychowawca 
Młodych". 

Od 2001 roku Dzień Papieski obchodzony był pod hasłami:  
• 2001 - Pontyfikat Przełomów  
• 2002 - Jan Paweł II - Świadek Nadziei  
• 2003 - Jan Paweł II - Apostoł Jedno ści  
• 2004 - Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju  
• 2005 - Jan Paweł II - Or ędownik Prawdy  
• 2006 - Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia  
• 2007 - Jan Paweł II - Obro ńca Godno ści Człowieka 
 

Co zapami ętali śmy o Janie Pawle II 

 Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w 
Wadowicach, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z 
Kaczorowskich. Na chrzcie  
20 czerwca 1920 roku nadano mu imiona Karol Józef. 
Ród Wojtyła pochodzi z Czańca koło Kęt i Lipnika 
(obecnie będącego dzielnicą Bielska-Białej), a ród 
Kaczorowskich z Michałowa k. Szczebrzeszyna. 
Rodzina Ŝyła skromnie, utrzymywana praktycznie w 
całości jedynie z pensji ojca, który był urzędnikiem w 
Powiatowej Komendzie Uzupełnień, w stopniu 
porucznika. Matka zarabiała dorywczo, jako szwaczka. 

Karol Wojtyła miał jeszcze starszego o 14 lat brata, Edmunda, który po 
ukończeniu wadowickiego gimnazjum, studiował medycynę  
w Krakowie. 

Matka zmarła w wieku lat 45, 13 kwietnia 1929 roku, o czym Karol 
dowiedział się od sąsiadki po swoim powrocie ze szkoły. Dzień po 
pogrzebie męŜczyźni z rodziny (dwoje braci i ojciec) udali się na 
pielgrzymkę do Sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Trzy 
lata po śmierci matki zmarł, w wieku 26 lat, Edmund zaraŜony w bielskim 
szpitalu szkarlatyną. Ojciec zmarł po długiej chorobie 18 lutego 1941 roku 
w Krakowie, dokąd się przeprowadzili po podjęciu studiów przez Karola. 
Był pierwszym i jedynym Polakiem sprawującym urząd głowy kościoła 
katolickiego w stolicy piotrowej, w Watykanie. Wcześniej był arcybiskupem 
krakowskim, kardynałem. Na papieŜa wybrano go na konklawe 16 
października 1978 roku, po nagłej śmierci jego poprzednika Jana Pawła I. 
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Poza stanem duchownym był poetą, politologiem, a takŜe aktorem, 
dramaturgiem i pedagogiem. Jako filozof był fenomenologiem, 
przedstawicielem personalizmu chrześcijańskiego. 

BYŁEŚ – JESTEŚ - BĘDZIESZ 
W naszej szkole główne obchody odbyły się 16 października 

2008 roku. Apel przygotowała oaza pod kierunkiem księdza 
Marcina. 

 

Na dwunastodniową wyprawę na grecką wyspę Thassos 
wyruszyliśmy 16 września o godzinie 5.00. PodróŜ autokarem trwała 25 
godzin. Przejechaliśmy przez Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię aŜ 
dotarliśmy do Grecji. Następnie ogromnym promem popłynęliśmy na 
wyspę. Rejs trwał 40 minut i był bardzo przyjemny – świeciło słońce, 
kołysało morze, mewy jadły z ręki chleb. Po przybyciu na wyspę 
wsiedliśmy znów do autokaru by pokonać kilkunastokilometrowy odcinek 
drogi. Wyspa od razu nam się spodobała. Zielone, zadrzewione zbocza gór, 
a szczyty skaliste w odcieniach od białego do brązowego i przede 
wszystkim piękne, błękitne morze. Gdy przyjechaliśmy do zatoki Golden 
Beach i kampingu o tej samej nazwie wystraszyliśmy się nieco namiotów, 
w których mieliśmy spędzić następne dni. Jak się okazało później po 
lekkim sprzątaniu nasz obóz wyglądał przyzwoicie i mogliśmy spokojnie w 
nim zamieszkać. 
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Następnie nadszedł czas by skosztować pierwszego posiłku. Była nim 

zupka koperkowa – bardzo smaczna, zresztą wszystkie następne posiłki teŜ 
były pyszne. /…no z wyjątkiem jednej spalonej zupy, ale to była nasza 
wina bo zajęliśmy panią kucharkę śpiewem, podziękowaniami, wręczaniem 
dyplomów, wspólnym fotografowaniem i tak to się skończyło/.  

 

Kolejne dni mijały bardzo szybko i przyjemnie. Byliśmy na 
wycieczce w stolicy wyspy Limenas /lub Thassos/ gdzie widzieliśmy ruiny 
staroŜytnych budowli, skosztowaliśmy po raz pierwszy greckiej kuchni, 
spacerowaliśmy wąskimi uliczkami pełnymi sklepików z niezliczoną 
ilością pamiątek, biŜuterii i innych ozdób. Zwiedziliśmy teŜ zabytkową 
fabrykę oliwy z oliwek w Panagii. Byliśmy teŜ na wycieczce w Aliki –
miejscowości turystycznej przy przepięknie połoŜonej zatoczce ze zboczem 
z białego marmuru i ruinami staroŜytnych budowli. Nie moŜna nie 
wspomnieć o wyprawach do Skala Potamii gdzie był mały port rybacki, 
mnóstwo sklepików z pamiątkami, barów, restauracji, salonów gier. Oprócz 
zwiedzania cieszyło nas bardzo, gdy mogliśmy się poopalać na pięknej 
piaszczystej plaŜy i popływać w ciepłym morzu i oczywiście – pograć w 
siatkówkę. Podczas całego pobytu odbyło się wiele konkursów np. na 
najpiękniejszą rzeźbę z piasku, na najczyściejszy namiot, na najciekawiej 
napisane wspomnienia z pobytu na wyspie, na najśmieszniejsze przebranie 
na dyskotece pt.,wieś party”. Był teŜ turniej siatkówki i zawody w rzucie 
piłeczką palantową.  



 6 

 

Czas płynął aŜ okazało się, Ŝe trzeba wracać do domu. Szkoda było 
wyjeŜdŜać, ale jak się mówi ,,wszystko co dobre szybko się kończy”. 
Zmęczeni po długiej podróŜy, bardzo zadowoleni, wróciliśmy, do 
Zagórnika 27 września w sobotę.  

 

 Opracowała Marzena Michniewicz – Bąk i Jadwiga Cibor 
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relacje namiotu nr. 9 
 

 16.09.08r.-18.09.08r. 

Dnia 16-ego, 
pod sklepem Mizerego  
zebrała się klasa 
przeciwna i nasza. 
Wszyscy przemoknięci, 
patrzeli bardzo spięci 
jak policjanci autobus sprawdzali  
i przy tym groźne spojrzenia nam sprawowali. 
W końcu weszliśmy na pokład 
i słuchaliśmy pań Michniewicz i Cibor rad. 
W Bielsku było groźnie, 
po jakiejś dziwnej baby groźbie. 
Humor szybko straciliśmy 
i w złości bardzo wielkiej siedzieliśmy. 
Jazda była długa i nudna, 
ale uprościła nam ją gra mimo Ŝe durna, 
podziwialiśmy widoki ładne, 
np. .jak ja zobaczyłam greckie góry myślałam Ŝe z zachwytu padnę, 
ale to było po nocy,  
a w nocy głupoty robili chłopcy. 
Zobaczyliśmy piękne greckie morze  
i czekaliśmy na nasz prom w pokorze. 
Widoki ze statku dech zapierały,  
a mewy kaŜdemu chleb z ręki brały. 
Potem dotarliśmy na nasz camping w całości,  
który przypominał piekielne czeluści: 
wc to dziura, 
a w środku tylko rura, 
ktoś inny spłuka, 
to innemu zostaje kupa. 
Namioty mamy przebojowe 
jak jakieś jaskinie przedpotopowe. 
Jakoś popołudniu poszliśmy do morza się kąpać, 
ale stroje musieliśmy podtrzymywać, 
bo przy kaŜdej fali  
majtki nam zlatywały. 
Przy daremnej próbie grania 
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zastała nas pora z nieba lania. 
Siedzieliśmy pod plaŜowym namiotem, 
myśląc, Ŝe te nasze pewnie toną za płotem. 
Wróciliśmy cali i zdrów, 
myśląc co będzie znów. 
Chłopcy przyszli grać w kuku,  
myśląc Ŝe wygrają bez trudu, 
lecz się pomylili 
i satysfakcję stracili. 
Przyszła pora spania 
i cichego gadania, 
panie namioty sprawdziły 
i za ciszę nas pochwaliły. 
Wstałyśmy rano nie pewne, co będzie, 
bo dziwnie i nieswojo było wszędzie. 
Śniadanie było dosyć względne: 
chleb szynka pomidory i serki topione. 
Nasz namiot został sprawdzony 
i za czystość najwyŜej oceniony. 
Wycieczka była wyczerpująca, 
a po drodze widzieliśmy coś podobnego do zająca.  
Po powrocie był obiadek, 
a tak duŜo Ŝe zapełnił nam zadek. 
Ten wierszyk napisały: 
dziewczyny, które z naszego dziwnego wc niestety juŜ korzystały, 
namiot dziewiątka 
czyli Ani Marleny Izy trójka. 

18.09.08r.-20.09.08r. 

Wieczorem był pierwszy wieczorek humoru, 
a śmiechu na nim było do wyboru do koloru: 
Nyczu sfiksował, 
Kryjak wariował, 
świnki chrumkały, 
a panie teŜ nas nie raz rozśmieszały. 
Nadszedł czas kimać  
i uszy wypinać, 
bo gdy panie po kamieniach cichutko się do nas skradały, 
my Ŝeśmy śpiwory na głowy wkładały. 
Raz nas złapały - mówi się trudno, 
chociaŜ nam w nocy nie było nudno. 
Rano jak zawsze 
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wstałyśmy pierwsze, 
szuru-buru w łazience, 
rozgrzewka na betonowej łące  
i do chłopców posprzątać,  
by znów 2E od nich zaŜądać. 
Syf był bardzo wielki, 
jak u bezdomnego kaleki, 
ale jakoś poszło  
i 2E do naszych łapek doszło. 
"Na plaŜy słonko nas w dupcie praŜy"- 
mogliśmy śmiało powiedzieć. 
Potem sjesta dwugodzinna 
i do autokaru szła grupa dziecinna. 
Trzech chłopaków się złączyło  
i kilka granatów zakosiło; 
była chaja na sto dwa, 
a oni myśleli Ŝe to tylko słowna gra. 
N…….  beczał  
i nic z tego, co mu mówili nie wiedział 
i chodziła potem taka krówka ofucana, 
która się paniom wygraŜała. 
Wymordowani poszliśmy spać  
i Bigos (pies) przyszedł trochę ciepełka nam dać,  
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spał sobie u nas w nóŜkach, 
bo nie pozwoliłyśmy mu na poduszkach. 
Rano był turniej plaŜowej siaty, 
miałyśmy trzecie miejsce, bo chłopcy nam dali baty. 
Nasze dziewczynki z klasy były popołudniu niegrzeczne, 
bo były bardzo z dziewczynami z Legnicy sprzeczne, 
kłóciły się ile było w płucach tchu,  
zapominając Ŝe panie blisko są tu. 
I tak dobiegła pora ten wiersz skończyć, 
nie będziemy juŜ nim dłuŜej was męczyć.  

 
20.09.08r.-21.09.08r. 

I tak wracamy do tematu znów, 
gdy na ziemię wyszły mary jak ze snów. 
My Ŝeśmy im grzecznie pepsi podrzucili, 
oni by za to Angeli włosy podpalili. 
Na plaŜy spojrzenia nam się krzyŜowały, 
a dziewczyny z tej głupiej Legnicy ciągle kłamały. 
Mały blondas tak skakał, 
Ŝe naklejkę w czółko od pana Krzyśka Cibora złapał, 
ale wróćmy do dnia wczorajszego, 
kiedy działo się duŜo tego i tamtego. 
Dyskoteka była w pralni, 
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ale chłopcy nie byli do tańca zbyt nachalni, 
tyle co Kryjak i Nyczuś tańczyli, 
inni zadowoleni bo sobie film włączyli. 
Pani Marzenka na róŜ się zapodała, 
Ŝe wszystkim aŜ kopara opadała. 
Reszta beczała,  
albo spała. 
I tak nam zleciał kolejny dzionek, 
bo juŜ nam na plaŜę dzwoni pani dzwonek. 

21.09.08r.-22.09.08r. 

Wczoraj praŜyliśmy się na plaŜy,  
nie mając przy sobie wielu bagaŜy: 
tylko coś słodkiego ręcznik i woda, 
by w przypadku pragnienia przyszła ochłoda. 
Wieczorem Nyczu znowu szalał,  
wszystkich na łopatki ze śmiechu rozkładał. 
Blondynki zostały wzięte za kawałów cel, 
a Klimek mówił głosem, jakby wdychał hel, 
potem tradycyjnie poszliśmy spać,  
a Bigos (pies) przyszedł pupcie nam grzać. 
Rano wstajemy - ulewa na polu, 
a u nas w namiocie samo błoto w holu. 
Obiad był spalony,  
a smród poszedł w cztery świata strony. 
Chłopcy dla pani Marzenki majtki wylosowali, 
ale w pani Marzence w stringach wszyscy chłopcy by się kochali, 
później za karę w tych majtach gonili, 
swoimi krągłymi dupciami się ciągle chwalili; 
Krzysiu w spódniczce, Kamil w majteczkach,  
wszyscy szukali aparatów w podręcznych teczkach. 
Panie miały polew z nas,  
a oni myśleli: ale kwasss.... 
A na sjeście kaŜdy krok w krok, 
oglądaliśmy ruską sekcję zwłok 

22.09.08r.-23.09.08r. 

Wczoraj dziewczyny miały imprezę w namiocie 
i puszczały starych piosenek krocie. 
Rano wstałyśmy jak w kaŜdy dzień, 
a wejście nam zasłaniał Bigosa cień.  
Potem śniadanko - rozgrzewka szybka, 
aŜ plusła z radości w brudnym oczku wodnym rybka. 
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Potem ciuchcią mykliśmy, 
na plaŜy w Alikach tyłki smaŜyliśmy, 
potem znów nas zastał deszczyk, 
siedzących z przodu ciuchci obleciał zimny dreszczyk. 
Wróciliśmy na obiadek, 
w którym był chyba wkrojony starej krowy zadek,  
potem odpoczynek znowu, 
kaŜdy dodał do tego wiersza po jednym słowu. 

 
23.09.08r.-24.09.08r. 

Wieczorek humoru był bardzo nudny, 
a Grzybuś od naszych kosmetyków cały brudny. 
Nowaczka malowały A-czki, 
ale od nas poŜyczył laczki. 
Wszyscy chłopcy z wyjątkami,  
machali sztucznymi cyckami, 
zaś dziewczyny na przekór im 
robiły w ich ciuchach ostry dym. 
Poszaleliśmy troszeczkę,  
a juŜ potem kaŜdy wskakiwał w piŜameczkę. 
Rano jak zawsze 
wstałyśmy pierwsze, 
szuru-buru w łazience,  
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rozgrzewka na betonowej łące. 
Poranny posiłek bardzo nam smakował, 
i w koszu co dziwne nie wylądował, 
następnie na plaŜę dość raźnym krokiem, 
a panie nas prześwietlały swoim wszystkowidzącym wzrokiem. 
Teraz nas wkurzają Góra z Kryjakiem,  
jakby byli jakimś głupim wieśniakiem. 
Do Skalapotamii zaraz idziemy, 
chociaŜ wcale tego nie chcemy. 

24.09.08r.- 25.09.08r. 

Dnia 24-ego po dwugodzinnej siescie, 
szaleliśmy równo w Skalapotamskich mieście. 
Wygraliśmy słonika,  
w czerwonych pomponikach. 
W drodze powrotnej i w tamtą stronę,  
spiewaliśmy razem piosenek tonę; 
od Agnieszki i Wilków, 
do piosenek Dody kilku. 
Potem znów się pośmialiśmy 
i kroniki odczytywaliśmy, 
następnie tradycyjnie poszliśmy spać, 
bo rano trzeba wcześnie wstać. 
Rano troszkę pokropiło, 
do namiotów nas pogoniło. 
Wycieczka po śniadaniu była zdeczka durna, 
a pogada jak była tak jest pochmurna. 
Przepraszamy, Ŝe nie było nic śmiesznego,  
ale nie mogłyśmy znaleźć czegoś takiego. 
 

Marlena Koral, Ania Kowala, Iza Sordyl 

Na melodi ę piosenki Dody - „Szansa" 

1.Jesteśmy w tym miejscu, gdzie człowiek na Ziemi juŜ dosięga piekła 
bram,  
zimno i brudno, ciemno i nudno, pełno piasku tu i tam. 
Wczoraj wieczorem było wieś party, wszyscy zmienialiśmy płeć,  
Chłopcy ganiali za dziewczynami, kaŜdy zdjęcie chciałby mieć. 
 Ref.: Więc nie martw się, uśmiechnij się, nie jest tak źle, problemy są, 
lecz zdrowie masz by rozwiązać je, więc nie martw się, uśmiechnij się, nie 
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jest tak źle, nie tylko ty dotykasz dna by znów odbić się, więc nie martw 
się, uśmiechnij się i doceń to, Ŝe Ŝyjesz jak ja, sprawny co dzień, silny jak 
chcesz, więc nie martw się... 

 2. Po sytym śniadaniu poszliśmy na plaŜe i w siatkówkę graliśmy,  
jedni pływali, drudzy się śmiali, inni w mordę dostali. 
Potem wróciliśmy do namiotów, kosz był znowu pełen, gdyŜ 
Na obiad była pomidorowa, lub raczej z marchewką ryŜ! 

 Ref.: Więc nie martw się... 

 3. Później byliśmy w Skalapotamii, gdzie pamiątek było moc, 
kiedy wróciliśmy na nasz camping, prawie zapadała noc. 
Teraz śpiewamy tę oto piosenkę, podsumowując ten dzień, 
I myślcie sobie co o nim chcecie, lecz nam podobało się! 

 
 Na melodię piosenki zespołu Łzy - Agnieszka 

1.Było ciepłe lato, choć czasem padało, duŜo Coli się piło i mało się spało, 
Tak zaczęła się wrześniowa przygoda, była ciepła woda i ładna pogoda. 
Obudziłyśmy się rano, wiatr kołysał namiotem, 
Wszyscy zjedliśmy śniadanie, smakowało nam, a potem 
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Pokłóciliśmy się strasznie, zaczepiała nas dziewczyna,  
A skończyło się naklejką na czole blondyna! 

 Ref.: Przez nasze psoty są same kłopoty.../x2 

 2.Potem poszliśmy na plaŜę i kąpaliśmy się w wodzie, 
chwilę potem wszyscy razem wciąŜ marzyliśmy o chłodzie.     
Kiedy do nauczycieli podeszła z Legnicy klasa, 
powiedziała, Ŝe pan Krzysiek pobił jakiegoś blondasa! 
Gdy się wszystko wyjaśniło, wróciliśmy do namiotów, 
po obiedzie kaŜdy znowu na plaŜę był gotów. 
Potem graliśmy w siatkówkę i się opalaliśmy, 
Wróciliśmy na nasz camping i kolację zszamaliśmy. 
 
Autorki piosenek: 

Agnieszka Pytel  
Angelika Foryś 
Agnieszka Rusinek 
Anna Polak 
Aleksandra Polak 

Czyli namiot nr 7:) 

WRZESIEŃ- MIESI ĄC NAJWI ĘKSZYCH TRAGEDII W HISTORII 

ŚWIATA  
 
CóŜ takiego jest w tym miesiącu, Ŝe akurat wtedy działy się 
najdramatyczniejsze wydarzenia? Czy okupanci, terroryści i sama Natura 
ulegli jakiejś tajnej zmowie? Czy fakt, Ŝe wrzesień to pierwszy miesiąc w 
polskich szkołach nie wystarczył, Ŝeby spokojnie móc mianować go 
najgorszym miesiącem? 

• 1 września 1939r. rozpoczęła się II wojna światowa. Wojska 

niemieckie wkroczyły na terytorium Polski, prezydent Ignacy Mościcki 

ogłosił w całej Polsce stan wojenny. Przez cały wrzesień trwało 

powstanie warszawskie, a w jego pierwszych dniach polscy żołnierze 

zaciekle bronili Westerplatte. 

• 1 września 1985r. odnaleziono wrak Titanica (co właściwie można 

uznać za wydarzenie radosne, gdyby nie to, że przy okazji znaleziono 

blisko 1000 ciał zatopionych na dnie morskim) 
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• 1  września 2004r. szkoła w Biesłanie (Pn. Osetia) została zaatakowana 

przez napastników domagających się wycofania wojsk rosyjskich z 

Czeczenii, zginęło ponad 300 zakładników 

• 1 września 1998r. zdjęto z anteny „Koło Fortuny” :D  

• 3 września 1666r. wybuchł wielki pożar Londynu, który zniszczył 2/3 

miasta (a uśmiercił tylko 4 osoby) 

• 4 września 1959r. urodził się  Waldemar Pawlak, polski polityk, 

premier, wicepremier i minister gospodarki ☺  

• 11 września 2001r. miały miejsce  ataki terrorystyczne na World Trade 

Center, Pentagon i Kapitol  Stanów Zjednoczonych, zginęło blisko 3000 

ludzi (u tym dniu urodzili się także 3 terroryści, którzy dokonali 

zamachu) 

• 11 września 1932r. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zginęli w 

katastrofie lotniczej na Śląsku Cieszyńskim. 

• 17 września 1939r. rozpoczęła się inwazja ZSRR na Polskę, prezydent i 

rząd RP opuścili terytorium Polski 

• 18 września 1906r. tajfun z tsunami zabił ponad 10 000 osób w 

Hongkongu 

• 24 września 2005r. huragan Rita uderzył w Teksas i Luizjanę- stany 

Ameryki 

• 27 września 1994r. na Bałtyku zatonął prom Estonia, śmierć poniosło 

900 osób. 

• We wrześniu zmarli m.in. bł. Matka Teresa z Kalkuty (5.09), Luciano 

Pavarotti (6.09), Jan Parandowski (26.09), Jan Paweł I, Ewa Szelburg 

Zarębina (28.09) 

Śladem wspomnień z wakacji, czyli literatura 
podróżnicza 

 Miło jest powspominać wakacje, prawda? Lecz z pewnością nie 
kaŜdy z Was odwiedził te miejsca,o których marzył. A czy ktoś z Was 
chciałby się wybrać do jakiegoś egzotycznego zakątka świata? Mam 
nadzieję, Ŝe tak. Ale coś takiego jest jeszcze mniej moŜliwe niŜ zwiedzanie 
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np. europejskich miast. MoŜna się tam jednak wybrać w inny sposób – 
czytając. Literatura daje wiele moŜliwości. MoŜna udać się do amazońskiej 
dŜungli, na afrykańską sawannę czy mroźną Syberię. Nie ma Ŝadnych 
ograniczeń. Postaram się, więc przedstawić Wam niektóre pozycje 
literatury podróŜniczej. 
Na początek trochę klasyki. KaŜdy chyba słyszał o Juliuszu Verne? Jego 
ksiąŜka „W 80 dni dookoła świata” jest lekturą. Napisał on równieŜ wiele 
innych powieści zarówno podróŜniczych jak i science-fiction. Kolejnym 
godnym uwagi autorem jest Alfred Szklarski znany przede wszystkim z 
serii o Tomku Wilmowskim. Są to co prawda ksiąŜki przygodowe, ale 
literatura podróŜnicza i przygodowa moŜe mieć wiele wspólnego. 
Przejdźmy teraz do serii, którą szczególnie polecam. Jest to mianowicie 
„Biblioteka Poznaj Świat”. KsiąŜki te są bardzo ładnie wydane, zawierają 
wiele zdjęć. Na razie ukazało się ich kilka. M.in.: 
Tony Halik "180 000 km przygody" 
Jacek Pałkiewicz "Syberia - wyprawa na biegun zimna" 
Arkady Fiedler "Madagaskar - gorąca wieś Ambinanitelo" 
Bolesłw Uryn "Mongolia - wyprawy w tajgę i step" 
Michał Kruszona "Rumunia - podróŜe w poszukiwaniu diabła" 
oraz najbardziej znane – ksiąŜki Wojciecha Cejrowskiego” „Gringo wśród 
dzikich plemion” i „Rio Anaconda”. 
Warto zwrócić równieŜ uwagę na powieści Beaty Pawlikowskiej. Jej 
ksiąŜka „Blondynka śpiewa w Ukajali” jest pierwszą ksiąŜką polskiej 
autorki wydaną przez National Geographic, więc to chyba o czymś 
świadczy. Inne jej ksiąŜki to m.in. „Blondynka w dŜungli”, „Blondynka 
wśród łowców tęczy”, „Blondynka u szamana”, „Blondynka Tao”, 
„Blondynka na Kubie”. 
To co wymieniłam jest tylko niewielką częścią literatury podróŜniczej. 
Jednak myślę, Ŝe przeczytanie tych pozycji wystarczy, aby zechcieć 
odwiedzić róŜne egzotyczne miejsca (nawet jeśli do tej pory nie miało się 
takiego zamiaru). A więc czytelniku… 
„SPRZEDAJ LODÓWKĘ I JEDŹ!!!” („Gringo w śród dzikich plemion”) 
Tylko przypuszczam, Ŝe z tą lodówką to mógłby być problem. Bo nie 
kaŜdy uczeń gimnazjum (a tym bardziej podstawówki) posiada na własność 
lodówkę, którą mógłby sprzedać ☺ Trzeba, więc albo dorobić się własnej 
lodówki albo wymyślić jakiś inny sposób zdobycia pieniędzy. 

A.K. 
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Marzenia nastolatków. Nadchodzi era quadów! 
Motocykle do lamusa? 
 W tym roku w USA sprzedaŜ quadów będzie większa niŜ sprzedaŜ 
wszystkich rodzajów motocykli łącznie. Czy to kres ery jednośladów?  

Quady w Europie robią furorę. Związane jest to z faktem, Ŝe po 
wprowadzeniu w Unii Europejskiej dyrektywy, która definiuje quad jako 
„pojazd samochodowy inny", wielu producentów oferuje produkty z 
homologacją, umoŜliwiającą zarejestrowanie quada i poruszanie się nim 
po drogach publicznych. W Stanach Zjednoczonych kowboje juŜ dawno 
przesiedli się z koni na quady. Po wniesieniu niewielkiej opłaty, na stacji 
benzynowej, szlaki  umoŜliwiają poruszanie się quadem niemal po całych 
Stanach poza drogami publicznymi.  

Jakie warunki nale Ŝy spełnia ć, aby prowadzi ć quad?  

Do prowadzenia quada, który nie jest dopuszczony do ruchu drogowego, 
potrzebna jest koordynacja ruchowa. Czasami działanie kciuka i balans 
ciałem, podstawowe elementy w jeździe quadem, są dla ludzi czymś nie 
do opanowania. Nie potrzeba Ŝadnych uprawnień, aby kupić i jeździć 
quadem nie rejestrowanym do jazdy w ruchu drogowym. JeŜeli chcemy 
poruszać się quadem po ulicach, to nasz wybór musi paść na pojazd  
 
z homologacją, umoŜliwiającą jego zarejestrowanie. Wtedy do 
prowadzenia takiego quada potrzebne jest prawo jazdy samochodowe B1 
lub B. Tak więc nawet osoba, która ukończyła 16 lat i zdała egzamin na 
kategorię B1 jest uprawniona do poruszania się quadem po ulicy. 

W prawie o ruchu drogowym nie wprowadzono jak dotąd obowiązku 
poruszania się w kasku pojazdem samochodowym innym. Jednak ze 
względu na własne bezpieczeństwo zawsze naleŜy prowadzić quada  
w kasku. Tym bardziej, Ŝe wymóg ten jest stopniowo wprowadzany  
w innych krajach Unii Europejskiej. 

Oficjalna pierwsza sprzedaŜ quada w Polsce poprzez sieć dealerską miała 
miejsce w roku 1994. W roku 1996 pojawiły się większe maszyny  
o większych pojemnościach. Od 1997 roku quady zaczęły trafiać do takich 
słuŜb, jak wojsko, straŜ graniczna, GOPR. Na początku sprzedawano od 
kilku do kilkunastu, potem kilkudziesięciu sztuk rocznie. W ciągu 12 lat, 
które upłynęły od roku 1994, sprzedaŜ wzrosła od zera do około 1000 
sztuk sprzedawanych w oficjalnej sieci dealerskiej. 

W Stanach Zjednoczonych w tej chwili sprzedaje się ponad milion quadów 
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rocznie. W Europie Zachodniej 80% pojazdów sprzedaje się na ogumieniu 
szosowym. Trudno jest tam znaleźć pola, które nie miałyby swojego 
właściciela lub lasy, do których moŜna byłoby wjechać pojazdem 
mechanicznym. W efekcie w Europie quady są uŜywane głównie do jazdy 
w ruchu drogowym lub do krótkich wycieczek za miasto.  

Opracował: Michał G. 

 

 
             JESIEŃ 
Za oknem jesień juŜ 
KaŜdy smutne miny ma 
A ja piękny widok z okna mam 
I spoglądam sobie tam 
Gdzie złocisty rośnie las 
Marzę sobie wtedy tak 
By tak piękny był cały świat 
Kolorowy i pachnący 
Jak róŜy kwiat. 
                                       
         Paulina Wesołowska kl.5b 
 
 

 
Przyszła do nas złota jesień. 
Kosze liści dla nas niesie. 
Słońce świeci poprzez drzewa. 
Kolor liści juŜ dojrzewa. 
Wszędzie jest wesoło, miło 
chociaŜ lato siś skończyło. 
W lesie grzybów jest niemało. 
Wszyscy chętnie je zbierają. 
                                                                        
                  Dominika Jopek kl.5b 
 

Długie noce 
krótkie dnie,  
to dlatego, 
Ŝe jesień zbliŜa się. 
  
Mgliste ranki 
budzą Cię. 
Wstawaj!!! 
Nic z tego! Nie chce mi się.. 
  
Wszystko mija 
jesień minie teŜ... 
Przyjdzie zima 
Biały śnieg zasypie mnie... 
                               Katarzyna Fijołek kl.5b 
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  800. wyścig samochodowych mistrzostw świata Formuły 1  po raz 
pierwszy został zorganizowany (w 59- letniej historii imprezy) wieczorem, 
przy sztucznym świetle.  
Zawodnicy ścigali się 28 września  w Singapurze po ulicach metropolii, 
podobnie jak ma to miejsce w Walencji i Monte Carlo. Noc stała się dniem 
dla najlepszych kierowców świata. 

Przeprowadzenie wyścigu wieczorem wymusił przede wszystkim 
fakt, Ŝe najprawdopodobniej większa część widowni zasiądzie przed 
telewizorami jak zwykle o godzinie 14.00 czasu europejskiego. Sobotnie 
eliminacje rozpoczęły się w Singapurze o 22.00. 
Klasyfikacja generalna formuły 1 
lp. kierowca                zespół pkt. 
1. Lewis Hamilton  McLaren 78 
2. Felipe Massa               Ferrari 77 
3. Robert Kubica               BMW Sauber 64 
4. Kimi Raikkonen   Ferrari 57 
5. Nick Heidfeld                BMW Sauber 53 
6. Heikki Kovalainen  McLaren 51 
 

 Terminarz  

28.09.2008  GP Singapuru  
12.10.2008  GP Japonii  
19.10.2008  GP Chin  
02.11.2008  GP Brazylii 
 

 

Eliminacje Mistrzostw  Świata 
lp. druŜyna m. pkt. 
1.  Polska             2          4 
2.  Słowenia 2 4 
3.  Słowacja 2 3 
4.  Czechy 1 1 
5.  Irlandia Płn. 2 1 
6.  San Marino 1 0 
 

Wyniki 
 
Polska            1- 1  Słowenia   
śewłakow  17 k) Dedić  35' 
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San Marino 0-2  Polska  
     Smolarek  36' 
              R.Lewandowski  68 

          oprac. J. Nowak 
 

� Radarowy model mrowiska - Dzięki georadarowi do badania 
podziemnych struktur udało się po raz pierwszy uzyskać trójwymiarowy 
model mrowiska, zaprezentowany na konferencji grafiki komputerowej 
Siggraph w Los Angeles. 

� Polsce groŜą coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe - Polsce groŜą 
coraz bardziej gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym długotrwałe ulewy 
latem i huragany zimą - ostrzega klimatolog prof. Krzysztof BłaŜejczyk. 
W duŜym stopniu jest to efektem negatywnego wpływu człowieka na 
środowisko. 

� Odciski palców mogą ujawnić więcej - Dzięki nowej technologii analizy 
moŜna będzie zbadać skład chemiczny odcisków palców - informuje 
"Science". Metodę opracował zespół prof. Grahama Cooksa z Purdue 
University. 

� Medale olimpijskie: złoto, srebro, brąz i... nefryt - Medale wręczane 
zwycięzcom tegorocznych Igrzysk Olimpijskich będą oprócz swych 
podstawowych kruszców zawierały kamień - nefryt. 

� Największe kurze jajo świata - Kubańska kura pobiła rekord i zniosła 
największe jajko na świecie. Jajko, waŜące 180 gramów, juŜ zostało 
zarejestrowane w "Księdze Rekordów Guinessa". 

� Demografia a trzęsienia ziemi - Rodzice, których dzieci zginęły, bądź 
zostały kalekami w wyniku trzęsienia ziemi, będą mogli mieć kolejne 
dzieci - zdecydowały władze chińskiej prowincji Syczuan - podały media. 
Majowe trzęsienie ziemi o sile 7,9 w skali Richtera kosztowało Ŝycie 
około 70 tys. ludzi, w tym dzieci z 18 tys. rodzin - podała agencja 
Xinhua. 

� Nowy Jork rozmawia z mieszkańcami w siedmiu językach - Agencje 
rządowe działające w Nowym Jorku mają świadczyć swoje usługi w 
dodatkowych sześciu najpopularniejszych językach, aby ułatwić Ŝycie 
1,8-milionowej społeczności nie znających angielskiego nowojorczyków 
- zadecydował burmistrz. 

� Słuchasz i pijesz - Francuscy badacze dowiedli, Ŝe głośna muzyka w 
lokalach powoduje większą konsumpcję alkoholu. Z badań 
opublikowanych w czasopiśmie "Alcoholism: Clinical & Experimental 
Research" wynika, Ŝe podgłośnienie muzyki powoduje, Ŝe klubowicze 
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dopijają swoje kufle o 3 minuty szybciej. 

� W Niemczech - elektroniczny dowód osobisty od 2010 roku - 
Elektroniczny dowód osobisty zostanie wprowadzony w Niemczech w 
2010 roku - zdecydował w środę rząd federalny. Cechą nowego 
dokumentu toŜsamości będzie cyfrowy zapis zdjęcia posiadacza, 
obligatoryjny dla wszystkich obywateli w wieku powyŜej 16 lat. 
Dobrowolny ma być natomiast cyfrowy zapis odcisków palców. 

� Szkoła ogrzewana dziećmi - W Szkocji powstaje szkoła podstawowa, 
która będzie ogrzewana dzięki ciepłu dziecięcych ciał. Wybudowanie 
placówki w Ardnamurchan nazwanej "szkołą Weetabix" (od płatków 
śniadaniowych) będzie kosztowało 5,8 mln funtów. Sekret jej 
ogrzewania będzie tkwił w dobrej izolacji. Pomysł pochodzi z Austrii - 
podaje portal BBC 

� Broń jak zabawka - Projektanci zabawek pracują nad prawdziwą bronią, 
która mogłaby wystrzeliwać pociski o róŜnej prędkości i energii - 
zarówno takie, które zabijają, jak i takie, które mogą tylko obezwładnić - 
informuje "New Scientist". 

 

W pewien słoneczny, październikowy dzień krąŜyłyśmy wśród uczniów 
pytając ich o ulubiony przedmiot. Najczęściej wymienianym była informatyka 
(co chyba nie jest dla nas zaskoczeniem��).Na drugim miejscu 
uklasyfikowała się muzyka, a na trzecim wychowanie fizyczne. Zdarzają się 
równieŜ osoby, które tego przedmiotu nie lubią lub nienawidzą, są jednak 
zdecydowaną mniejszością. Na pytanie "dlaczego akurat ten przedmiot?" 
padały róŜne odpowiedzi, m. in. 'bo nie trzeba się uczyć', 'bo ten przedmiot jest 
ciekawy', 'mamy go tylko raz w tygodniu':). 

Informatyka 34% 
Muzyka 32 % 
W-F 24 % 
Historia  
Matematyka 
Religia  
J. polski  
J. angielski 

2 % 

 Agnieszka Pytel i Angelika Foryś 
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Nowy rekord Guinnessa: 57 filmów w 123 godziny  

Kanadyjczyk Suresh Joachim i Niemka Claudia Wavra pobili światowy 
rekord, oglądając 57 filmów przez 123 godziny. Rzecznik Księgi Rekordów 
Guinnessa zastrzegł, Ŝe oficjalne potwierdzenie wyczynu zajmie około 
dwóch tygodni. Próbę bicia rekordu zaczęto 2 października w Nowym 
Jorku filmem "Iron Man". Po 72 godzinach zostało juŜ tylko dwóch 
zawodników. Bicie rekordu zakończyło się we wtorek o godzinie 15.10 
projekcją filmu "Thelma i Louise". Zasady konkursu przewidują, Ŝe kaŜdy 
film musi być obejrzany do ostatnich linijek napisów końcowych; 
zawodnicy nie mogą nawet na chwilę oderwać oczu od ekranu. 10-
minutową przerwę wolno im zrobić jedynie między filmami. 
 
Lody z ludzkiego mleka 

23 września PETA, międzynarodowa organizacja walcząca o prawa zwierząt, 
wystosowała do amerykańskiego producenta lodów Ben & Jerry's Homemade 
Ice Cream nietypową prośbę. Chodziło o zastąpienie mleka krowiego mlekiem 
ludzkim. List dotarł do adresatów, Bena Cohena i Jerry'ego Greenfielda 
(współzałoŜycieli firmy). W ich imieniu wypowiedział się rzecznik Rob 
Michalak. Podkreślił, Ŝe docenia kreatywność podejścia PETA, ale mleko 
będzie najlepsze dla ludzkich osesków. W liście PETA powołała się na 
przykład szwajcarskiej restauracji Storchen, która zaczęła skupować mleko od 
karmiących matek. Dzięki temu zastępuje ludzkim mlekiem aŜ 75% mleka 
krowiego w serwowanych daniach, m.in. zupach, gulaszach i sosach. 
Organizacja twierdzi, Ŝe w ten sposób moŜna poprawić byt krów i cieląt, a 
takŜe korzystnie wpływać na zdrowie konsumentów. To bez sensu, Ŝe dorośli 
ludzie spoŜywają olbrzymie ilości nabiału z mleka wytwarzanego dla cieląt. 
KaŜdy wie, Ŝe pierś jest najlepsza, dlatego Ben & Jerry's wyświadczy i 
konsumentom, i krowom duŜą przysługę, przestawiając się na mleko ludzkie - 
uwaŜa wiceprezes Tracy Reiman. 
 
W rok przeczytał cały słownik, 22 tysi ące stron  

Amerykanin podjął się nietypowego zadania - postanowił przeczytać słownik 
języka angielskiego od deski do deski. To tylko 22 tysiące stron... 22 tysiące 
stron, czyli słownik języka angielskiego - czy ktoś chciałby coś takiego 
przeczytać w całości? Okazuje się, Ŝe tak! Ammon Shea, 37-letni Amerykanin 
mieszkający w Nowym Jorku zakończył właśnie lekturę Oxford English 
Dictionary, jednego z najbardziej znanych i szanowanych słowników języka 
angielskiego. Ammon przygotowywał się do tego zadania od dawna. Skąd tak 
nietypowe przedsięwzięcie? Ammon zaczął czytanie słowników w wieku 10 
lat. Od tego czasu często zaszywał się w piwnicy jego lokalnej biblioteki aby 
czytać słowniki, czasem po 10 godzin dziennie. Jak sam przyznaje, nie 
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zawsze było to łatwe zadanie. W napisanej przez siebie ksiąŜce 
dokumentującej przeczytanie ostatniego słownika, nasz bohater wspomina 
rezygnację, którą poczuł po dotarciu do litery "n". Kolejny kryzys nadszedł 
wraz ze słowami rozpoczynającymi się na "un-", które zajmowały 400 stron 
słownika. - Czasami czułem się, jakbym w ogóle nie znał języka angielskiego. 
To było podobne do wizyty w obcym kraju, z małą ksiąŜeczką z rozmówkami 
jako jedyną pomocą w dogadaniu się - opowiada Ammon. Miłośnik słów i 
słowników ma ich ponad tysiąc. Pomimo wielu problemów, które napotyka 
przy ich lekturze, wciąŜ to kocha. - Mało kto uwaŜa, Ŝe czytanie pozbawionego 
narracji zestawu słów moŜe być tak rozwijające i pasjonujące - mówi Ammon o 
jego nietypowej pasji. 
 
Iluzjonista zawisł nad Nowym Jorkiem  

Iluzjonista David Blaine rozpoczął w poniedziałek trzydniowy pokaz, podczas 
którego będzie wisiał do góry nogami nad nowojorskim Central Parkiem. Jest 
to najprawdopodobniej największe wyzwanie w jego Ŝyciu. 35-letni Blaine 
został wciągnięty za stopy na linie i zawieszony nad znajdującym się w parku 
lodowiskiem. MęŜczyzna ma pozostać w tej pozycji przez 60 godzin, do środy 
wieczorem. Iluzjonista, który wcześniej spędził m.in. 72 godziny w zamknięty 
w "szafie" z lodu, 44 dni w szklanej skrzyni bez jedzenia, tydzień pod wodą 
oraz został pogrzebany Ŝywcem, powiedział agencji AFP, Ŝe zawieszenie w 
odwrotnej pozycji przez trzy dni to dla niego największe z dotychczasowych 
wyzwań. - To zdecydowanie najtrudniejsze. Do innych mogłem się po jakimś 
czasie przyzwyczaić, to jest jednak niezwykle cięŜkie od samego początku - 
stwierdził Blaine, gdy zniŜono go do poziomu na którym mógł udzielić 
wywiadu. Blaine jest przytrzymywany przez liny przymocowane do jego 
tułowia i butów. Do środy iluzjonista będzie musiał obejść się bez snu i 
jedzenia. MęŜczyzna przeszedł wcześniej specjalny trening, jednak wisiał 
wtedy do góry nogami tylko przez sześć godzin. - 60 godzin to dla mnie 
zupełnie nowe doznanie - powiedział agencji AFP. Zapytany o to, jak zamierza 
dać sobie radę, odparł: "Tylko i wyłącznie dzięki mojej silnej woli". 

 
BARAN 
Nie podejmuj zbyt pochopnych 
decyzji. Pomyśl o ich konsekwencjach. 
Zrób coś dobrego dla innych. 
Rozbudź swoją wyobraźnię! 
 

 
WAGA 
Słońce wejdzie do twojego znaku i 
zasili energią! Teraz łatwiejsze będzie 
zdobycie trudnych celów. 
Uwierz, Ŝe świat chce dla ciebie jak 
najlepiej! 
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BYK 
Układ planet sprzyja bykom z 
uporaniem się z trudnym dylematem i 
przeprowadzeniu w ich Ŝyciu zmian. 
Szczęście jest w zasięgu ręki! 
 

 
SKORPION 
 Merkury przebywa w twoim znaku 
zodiaku. W październiku będziesz 
pewny siebie i szczery. Jeśli coś 
obiecałeś, postaraj się dotrzymać 
słowa. 
Bądź sobą! 

BLIŹNIĘTA 

W tym miesiącu będziesz 
rozdraŜniony. Praca będzie cię 
przytłaczać. W końcu jednak wszystko 
się ułoŜy. MoŜe pomoŜe ci w tym 
dobra ksiąŜka? 

Z niczym nie zwlekaj! 

STRZELEC 

Spójrz obiektywnie na swoją sytuację i 
działaj tam gdzie czujesz, Ŝe 
osiągniesz sukces. Kilka planet 
wspomoŜe twoje działania. Znajdź 
takŜe czas dla przyjaciół. 

Wyjd ź Ŝyciu naprzeciw! 

RAK 

Merkury wzmocniony przez wpływ 
Neptuna i Marsa zapowiada dobry 
czas. Pewne rzeczy przyjdą ci bardzo 
łatwo, na inne będziesz musiał sobie 
zapracować. 

Stać cię na więcej! 

KOZIOROśEC 

KozioroŜce są w tym miesiącu niezbyt 
spokojne. Zapanuj nad swoimi 
emocjami. Nie wszyscy są winni 
twoim problemom. 

Uspokój swoje myśli! 

LEW 

Wenus do 03.11 przebywa w twoim 
znaku! Przed tobą miesiąc, w którym 
na pewno nie będziesz się nudził. 
MoŜesz liczyć na więcej szczęścia w 
Ŝyciu osobistym i zawodowym. 

Zaufaj sobie! 

WODNIK 

Merkury wraz z Neptunem zachęcą cię 
do snucia marzeń. Poznaj siłę swojej 
wyobraźni i zobacz jak wiele ze 
swoich dąŜeń moŜesz zrealizować. 
Wystarczy trochę silnej woli. 

Stać cię na więcej! 

PANNA 

W tym miesiącu postaraj się być 
bardziej otwarty na ludzi. Zwierz się 
swojemu przyjacielowi, na pewno 
poprawi ci to samopoczucie. 

Uwierz w siebie! 

RYBY 

Merkury działa w sposób pozytywny 
na ciebie. MoŜesz teraz wyprostować 
swoje Ŝyciowe szlaki. Twoja 
wyobraźni zostanie rozbudzona. 

Znajdź swój azyl! 
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SŁOWNICZEK  polsko - czeski 
 
zepsuty – poruhany 
kawa rozpuszczalna – 
rozpustná káva  
zbyt, dział zbytu – odbyt 
oszust – podvodník 
śmierdzi - páchne 
egzekucja – poprava 
wiewiórka – drevni kocur 
stonka ziemniaczana –  
mandolina bramborova 

awaria – porucha 
gwiazdozbiór – hvezdokupa 
plaster na odciski –  
naplast na kure oka 
kaszanka – jelito 
brzuch/sadło – bachor 
pracownik policji kryminalnej –  
kryminalista 
pociąg pospieszny – rychlík 
piwnica - sklep 

 
PYTANIA  nie najmądrzejsze 

Jak się robi ciastko z dziurką? 
- Bierze się dziurkę i okleja ciastkiem. 
Co mówi kat ustawiając skazańca pod szubienicą? 
- Głowa go góry! 
Co powstanie z połączenia dwóch stonóg? 
- Zamek błyskawiczny. 
Gdzie najlepiej uczyć się pływać? 
- W wodzie. 
Co mówi kasa sklepowa do kalkulatora? 
- MoŜesz na mnie liczyć! 
Dlaczego przesądna krowa jest chuda? 
- Bo je tylko czterolistnie koniczynki. 
Co to jest łopata? 
- Ręczny przenośnik materiałów sypkich 

 
Nauczycielka pyta Jasia: 

- Jasiu, czemu Małgosia płacze? 

- Z lenistwa. 

- Ale jak to? 

- Usiadła na kaktusie i nie chce  

   jej się teraz wstać. 
 

Pani pyta się Jasia w szkole: 

- Kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To dlaczego dziś masz nieodrobione? 

- Bo jestem na diecie. 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

- Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

- Po kasztanach. 

- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? 

- To ja poczekam. 
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Komiksy 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

.Rebusy 
 

 

 

 

Sudoku 
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KRZYZÓWKA NR. 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pytania do krzyŜówki : 

1. Gadający ptak. 
2. Zgubił je pan Hilary. 
3. Młody koń. 
4. Śmiech to … . 
5. Obchodzimy go 14 października. Dzień … . 
6. 1 000m  ? 
7. Do pisania na tablicy. 
8. Produkowane w Toruniu. 
9. Jeździmy na nich zimą. 
10. Pora roku zaczynająca się 23 września. 
11. V dla fizyka. 
 

 
Skład redakcji :  Katarzyna Gilek, Magdalena Gondko, Angelika Smaza, Anna Kuś, 
Damian Cholewka, Michał Graca, Józef Nowak, Ania Polak, Aleksandra Polak,   
Agnieszka Pytel, Angelika Foryś, Patrycja Gondko, Monika Rokowska, Marlena Koral 

Opiekunowie redakcji :    mgr inŜ. Jadwiga Cibor, mgr Anna Hernas
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Imię, Nazwisko i klasa 
 

……………………………… 
Hasło 



 


