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NagrodaNagrodaNagrodaNagroda    
24 października odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr.1  
z numeru 27. Nagrodę wygrał Szymon Pułecki z kl II 
Gimnazjum. Hasło krzyŜówki brzmiało: „ Październik”. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  
( Po odbiór nagrody prosimy się zgłosić do pani Jadwigi Cibor) 

 

 
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone w Polsce  

11 listopada, w szkole uczciliśmy 7 listopada 2008 roku. Akademię 
zorganizowały klasy Ia i Ib Gimnazjum, pod opieką pani Jadwigi Cibor  
i pani Marzeny Michniewicz-Bąk  
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Pierwsza edycja tegorocznych marszów na orientację odbyła się  
w Zagórniku. Do naszej szkoły przybyło bardzo duŜo dzieci i młodzieŜy 
z sąsiednich miejscowości. Zagórnik reprezentowało aŜ 13 druŜyn. 
Pogoda dopisała – nie padało, choć niektórzy z uczestników po 
powrocie z trasy marszu wyglądali jakby byli po kąpieli. Było fajnie. 
Czekamy teraz na wyniki 
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Wyniki konkursu „Jesienny wystrój klas” 
Sala nr 1 176 pkt.  
Sala nr 2 175 pkt. 
Sala nr 3 176 pkt. 
Sala nr 4 110 pkt. 
Sala nr 5 222 pkt. II miejsce 
Sala nr 6 160 pkt. 
Sala nr 7 145 pkt. 
Sala nr 8 215 pkt. III miejsce 
Sala nr 9 253 pkt. I miejsce 
Zerówka 151 pkt. 

 
 
 
 

Komisja: 
Anna Gibas 

Katarzyna Gilek 
Marcin Nowak 
Angelika Foryś 

Magdalena Kopytko 

 

WYCIECZKA DO NOWEJ HUTY 
 

         W dniu 15. 10. 2008 r., o godz. 6.55 
klasy piąte ze Zespołu Szkół Samorządowych 
w Zagórniku zebrały się na starej sali 
gimnastycznej. Następnie wyjechały do 
Krakowa do dzielnicy, która nazywa się 
Nowa Huta. 
         Gdy uczniowie dojechali do celu, 

najpierw poszli do kościoła ,, Arka Pana”. Kościół ten powstał dzięki 
naszemu rodakowi Janowi Pawłowi II. Po zwiedzeniu kościoła 
uczestnicy wycieczki udali się do Teatru Ludowego, gdzie odbył się 
spektakl pod tytułem „Pyza na Polskich dróŜkach”. Było to 
multimedialne widowisko muzyczne  
o „klusce”, która wędrowała po Polsce np. Krakowie, Warszawie, 
Gdańsku i Mazurach w celu poznania kraju. Po zakończeniu spektaklu 
wszyscy bardzo zgłodnieli, więc panie zgodziły się na krótką przerwę 
obiadową w KFC. 

Wycieczka wszystkim się podobała. Spektakl był bardzo 
pouczający. WraŜeniami z wyprawy piątoklasiści dzielili się jeszcze 
przez kilka kolejnych dni.. 

                                                            Kuba Sasuła kl.5b 
 



 5 

1 i 2 Listopada – Wszystkich świętych, 
Zaduszki 

 Dzień Wszystkich Świętych  (łac. Festum omnium sanctorum ) święto 
na cześć chrześcijańskich świętych obchodzone 1 listopada. Od 610 do 
731 roku naszej ery święto to obchodzono 1 maja, dopiero PapieŜ 
Grzegorz III, w 731 roku, przeniósł to święto na 1 listopada. Dzień 
Wszystkich Świętych jest często mylony z następnym (2 listopada) tzw. 
Dzień Zaduszny (dniem zmarłych) i dlatego w tym dniu przyjęło się 
czczenie zmarłych i chodzenie na groby. 
 
Zwyczaje 
W krajach katolickich zwyczajowo w Dniu Wszystkich Świętych 
odwiedzamy rodzinne groby czcząc zmarłych. Jest to dzień zadumy 
związany ze wspominaniem zmarłych. W kościele prawosławnym takim 
dniem jest Niedziela Wielkanocna. W krajach anglosaskich, natomiast, 
odpowiednikiem Dnia Wszystkich Świętych jest Halloween w tym dniu, 
jednak, protestanci w odróŜnieniu od katolików wesoło świętują. 
W większości religii ze świętem zmarłych związany jest ogień, jest on 
symbolem pamięci, wdzięczności, modlitwy. Z tradycji pogańskiej ma 
on takŜe na celu oświetlanie drogi zmarłym, spalenie ich grzechów  
i odpędzenie demonów. 
 
Ciekawostki  
Jednym z najdawniejszych, zachowanych kazań spisanych w języku 
polskim jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium 
Sanctorum). Kazanie to znajduje się w rękopisie Biblioteki Kapitulnej  
w Pradze i pochodzi z połowy XV w. Pełny tekst kazania znajduje się  
w : Najdawniejsze zabytki języka polskiego, oprac. W. Taszycki, 
Wrocław 1975. 
 
Zaduszki  - rzeczywiste Święto Zmarłych, często mylone z dniem 
Wszystkich Świętych wywodzące się z pogańskiego obrzędu Dziadów. 
W tym dniu oddajemy hołd modląc się za zmarłych. Obchody Święta 
Zmarłych zapoczątkował Święty Odilon w roku, 998 ale dopiero w XII w 
tradycja ta rozpowszechniła się na cały Kościół Katolicki. W 1915 roku 
PapieŜ Benedykt XV zezwolił na odprawianie mszy świętej w intencji 
poleconej przez wiernych. Odpowiednikiem w krajach anglosaskich jest 
Halloween 
 
Zwyczaje  
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W Dzień Zaduszny tradycją jest chodzenie na groby bliskich, palenie 
zniczy, modlitwy i odprawianie mszy w intencji zmarłych.  
Z obrzędów ludowych przetrwał jeszcze gdzieniegdzie zwyczaj 
karmienia dusz zmarłych, przybyłych w tym dniu z zaświatów na 
ziemie. W tym celu zostawiano na stole chleb z masłem lub cały obiad. 
Specjalnie wypiekanym chlebem dzielono się takŜe z Ŝebrakami 
modlącymi się za dusze zmarłych (stąd nazwa 'Dziady'). Chleb w 
zaleŜności od regionu posiadał swoją nazwę np. 'Powałka', 'Petryczka', 
'Zaduszka' lub 'Chleb Umarłych'. Do obrzędów zadusznych naleŜy 
takŜe specjalna msza odprawiana w tym dniu zwana 'pominkami'. 

Listopad miesiącem Alfreda Nobla (?) 

Chyba zbyt wielką przesadą nie byłoby stwierdzenie, 
Ŝe w listopadzie- dla chrześcijan miesiącu zadumy i 
modlitwy za zmarłych - umarło  
w sumie więcej znanych ludzi niŜ w przeciągu kilku 
poprzednich miesięcy. Wystarczy wejść na stronę 
jakiejkolwiek internetowej encyklopedii, Ŝeby 
poraziła nas horrendalnie długa lista nazwisk 
sławnych ludzi, którzy umarli w listopadzie.  

Wiele osób nazywa teŜ listopad miesiącem Alfreda 
Nobla. Czy słusznie? Nobel urodził się 21 
października 1833 w Sztokholmie,  

w Szkocji.Był człowiekiem bardzo wszechstronnym i uzdolnionym,  
w duŜej mierze dzięki prywatnemu nauczaniu, jakie mogli mu zapewnić 
zamoŜni rodzice. Posługiwał się biegle pięcioma językami, interesowała go 
poezja i sztuka angielska, a jednocześnie chemia i fizyka.  
11 listopada 1867 opatentował dynamit, który wynalazł w tym samym roku.  
Mówi się, Ŝe dokonał tego tylko i wyłącznie dzięki pomocy swojego bliskiego 
przyjaciela T. J. Pelouze'a, który wcześniej wynalazł nitroglicerynę- składnik 
dynamitu. Rząd szwajcarski od razu spostrzegł, Ŝe badania, które prowadził 
Nobel są bardzo niebezpieczne i zakazał mi przeprowadzania doświadczeń 
(które polegały na ciągłym wysadzaniu czegoś w powietrze) w obrębie kraju.  
Jego kariera od początku nie była usłana róŜami- jego brat zginął podczas 
przeprowadzania doświadczenia (czytaj: podczas wysadzania w powietrze 
stodoły). Wtedy Alfred zrozumiał, Ŝe dynamit nie słuŜy niczemu innemu, tylko 
zabijaniu.  
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27 listopada 1895 ustanowił Nagrodę Nobla dla osób, których priorytetem jest 
czynienie dobra, a swoim Ŝyciem wpływają znacząco na pokój na świecie. 

 Gdy jesteśmy juŜ przy Nagrodzie Nobla, warto wspomnieć, Ŝe  
13 listopada 1924 roku Władysław Reymont otrzymał literackiego Nobla za 
„Chłopów”. 

Listopad to na szczęście nie tylko miesiąc zmarłych i nieszczęśliwych 
wynalazców ☺, dla wielu to takŜe miesiąc radosny. OtóŜ 11 listopada 1918 
roku Niemcy kapitulowały i zakończyła się I wojna światowa.  
 

 

 

„DINOZAUR" NASZYCH SZOS – FIAT 126 P   
 Fiat 126 – samochód osobowy 
skonstruowany w zakładach Fiat, 
produkowany we Włoszech od 
1972 do 1980, a w Polsce od 6 
czerwca 1973 do 
22 września 2000 roku  Polska 
wersja licencyjna produkowana 
była przez Fabrykę Samochodów 
MałolitraŜowych "Polmo" 
Bielsko-Biała w Bielsku-Białej 

oraz  
w Tychach. Jego poprzednikiem był Fiat 500, następcą Fiat Cinquecento. 

Przez wiele lat był jednym z najczęściej spotykanych samochodów na polskich 
drogach, doczekał się teŜ bardzo wielu nazw potocznych  
i zwyczajowych, z których najpopularniejsza – maluch, stała się pod koniec 
produkcji tego modelu (1997 rok) jego oficjalną nazwą. 

Łącznie wyprodukowano 4 671 586 sztuk Fiatów 126, z czego we Włoszech 
powstało 1 352 912 sztuk. W Polsce wyprodukowano łącznie 3 318 674 sztuk 
Fiatów 126, z czego w Bielsku-Białej - 1 152 325 szt., a w Tychach -  
2 166 349 sztuk. 

Fiat 126p, mimo swych wad i niedostatków, bez wątpienia zrewolucjonizował 
polską motoryzację. Dla Bielska-Białej stał się symbolem. 

Miał być samochodem dostępnym dla kaŜdego i zrewolucjonizować polską 
motoryzację. Szybko stał się teŜ marzeniem milionów Polaków. 
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Po raz pierwszy Fiat 126 został zaprezentowany w październiku 1972r. na 
salonie samochodowym w Turynie. W kilka dni później auto pokazano na 
warszawskim placu Defilad. 

Pierwszego 126 ze znaczkiem "p" zmontowano w Bielsku-Białej 6 czerwca 
1973r całkowicie z włoskich części.  

Fiat 126 p uczestniczył w 1975 r. w 43 Rajdzie Monte Carlo, jednak poza 
konkursem. Pokonał całą trasę, auto prowadzili Sobiesław Zasada i Longin 
Bielak, testując olej "Selectol Special" 

W 1975 r Fiat 126 p pojawił się na trasie 
Rajdu Polski. Był to najtańszy samochód 
umoŜliwiający uprawianie sportów 
motorowych niezbyt zamoŜnym 
zawodnikom.  

Fiaty 126 p eksportowano. Około 700 tys. 
samochodów wysłano do róŜnych krajów.  

Opracował: Michał.G. 

Matematyczne spojrzenie na literaturę 
 

O tym, Ŝe Polacy mało czytają wiadomo nie od dziś. Jednak ja 
zainteresowałam się jak to jest z czytelnictwem u nas w szkole. Co prawda nie 
spodziewałam się, Ŝeby co druga osoba zadeklarowała, Ŝe lubi czytać ksiąŜki, 
ale wyniki z całą pewnością nie przedstawiają się zadowalająco. 
Na pytanie „Czy lubisz czytać ksiąŜki?” tylko 36% uczniów naszej szkoły 
odpowiedziało „tak”, reszta czyli 63% stwierdziła, Ŝe czytać ksiąŜek nie lubi.  
Co moŜe powodować to, Ŝe tylko 1/3 osób w naszej szkole lubi czytać ksiąŜki? 
Z pewnością czynników jest wiele, ale nie będę się nad tym rozwodzić, bo to 
chyba nie ma sensu, a ja chciałabym napisać o czymś jeszcze. 
 
Przeglądałam ostatnio domową biblioteczkę, w której znajdują się zwykle 
dzieła wydane przez kilkunastu laty. I jedną z rzeczy, która szczególnie rzuciła 
mi się w oczy, były „gigantyczne” nakłady ksiąŜek. A jakie to są te 
„gigantyczne” nakłady? A na przykład 20 tys. egzemplarzy ksiąŜki polskiego 
autora science-fiction (obecnie nakłady wynoszą kilka tysięcy nawet w 
przypadku autora zagranicznego, bo więcej by się nie sprzedało). I to 20 tys. 
jest wartością najniŜszą. Inne ksiąŜki mają 50, 80, 100, a nawet 200 tys. 



 9 
nakładu. Dla mnie to nie do wyobraŜenia. Dziś gdy w Polsce sprzeda się 100 
tys. to jest ogromny bestseller, a kilkanaście lat temu normalna ksiąŜka była 
wydawana w takiej liczbie egzemplarzy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, Ŝe 
kiedyś ukazywało się znacznie mniej ksiąŜek niŜ teraz…  
 
Dziś tak mało literacko. I odrobinę pesymistycznie. Jednak na następny 
miesiąc zapowiadam… przegląd ksiąŜek młodzieŜowych ☺  Bo w końcu to ta 
kategoria była najczęściej wybierana w zeszłorocznej sondzie „Jakie ksiąŜki 
czytacie?”. 
 

Nagrody Darwina 
Oto kilka ciekawych przykładów bezdennej ludzkiej 

głupoty. MoŜna by powiedzieć, Ŝe nie ma się z czego 

śmiać. Hm.. To juŜ oceńcie sami. 

Samobójca: 
Francuz, Jacques LeFevier postanowił popełnić samobójstwo. Aby mieć 
pewność, Ŝe próba samobójcza się powiedzie stanął na urwisku i przywiązał 
kamień do szyi. Następnie wypił truciznę i podpalił swoje ubranie. Próbował 
nawet zastrzelić się podczas skoku, ale kula chybiła przecinając linę  
z kamieniem. Woda morska, do której wpadł niedoszły samobójca, ugasiła 
ogień, a zalewając usta, spowodowała wymioty, które usunęły truciznę  
z Ŝołądka. Jacques został wyciągnięty z wody przez rybaków i odwieziony 
do szpitala, gdzie zmarł z powodu wychłodzenia organizmu. 

Skoczek: 
Kerry Bingham od dłuŜszego czasu pił z przyjaciółmi, gdy ktoś 
zaproponował, Ŝeby pójść na most Tacoma Narrow Bridge i skoczyć na linie 
(bungee). O 4:30 rano 10 męŜczyzn poszło na most. Na miejscu okazało się, 
ze zapomnieli liny. Bingham zauwaŜył zwój kabla w pobliŜu. Jeden koniec 
kabla został przywiązany do jego stopy, drugi do barierki mostu. Bingham 
spadał 12 metrów, zanim kabel się naciągnął i urwał nogę na wysokości 
kolana. Bingham cudem przeŜył upadek do lodowatej wody i został 
uratowany przez wędkarzy. Kawałka nogi nie odnaleziono.  

Wygrał bo przegrał: 
Sylvester Briddell Jr., lat 26, zginał w lutym 1997 w Selbywille, gdy wygrał 
zakład z przyjaciółmi, którzy twierdzili, Ŝe nie jest w stanie włoŜyć lufy 
rewolweru z 4 kulami do ust, zakręcić magazynkiem i pociągnąć za spust. 
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Bombowy facet: 
Iracki terrorysta Khay Rahnajet, nie nakleił wystarczającej ilości znaczków 
na liście - bombie i powróciła ona do niego oznaczona "zwrócić nadawcy". 
Otworzył list i wyleciał w powietrze. Podobna historia przydarzyła się 
kolumbijskiemu terroryście - Fernando Varro, który wysłał paczkę z bomba 
do ambasady USA. Na przesyłce zapomniał jednak nakleić znaczka, więc 
poczta zwróciła ja nadawcy. Varro otworzył pakunek i wyleciał w powietrze. 

Człowiek-drzewo z Indonezji 
Nie chodzi tu wcale o Grzegorza Rasiaka, słynnego drewnianego piłkarza, 
ale autentycznego drzewmana. Dede, indonezyjski rybak uwaŜany za 
człowieka drzewo. Kiedy Dede miał 13 lat skaleczył się w nogę, od tamtej 
pory zaczęły pojawiać się na jego ciele brodawki. Jego kończyny wyglądem 
przypominają konary drzew. Są cięŜkie, ale i Ŝywe. Nie jest to zaleta, lecz 
tragedia człowieka, który z kaŜdym dniem staje się bardziej zarośnięty. 
śona odeszła, dzieci zostały u sąsiadów, stracił prace bo nie był do niej 
zdolny. Obecnie zarabia na swojej ułomności. 
 

W końcu nadszedł ten dzień, gdy znów musiałyśmy podręczyć uczniów 
naszej szkoły wielokrotnie zadawanym pytaniem. Tym razem było ono 
bardziej przyjemne, gdyŜ dotyczyło ulubionego pupila. Z doświadczenia 
wiemy, Ŝe wiele osób ma jakieś domowe zwierzątko. Odpowiedzi na to 
pytanie były zróŜnicowane, bo przecieŜ kaŜdy ma inny gust… Końcowe 
wyniki są następujące: 
 

Pies  52 % 

Kot 39 % 

Gryzonie (świnki morskie, chomiki) 22 % 

Rybki  16% 

Inne lub nie ma 10% 

   
Oczywiście niektórzy mają kilka zwierzątek i uwzględniłyśmy to  
w naszej sondzie. CóŜ więcej moŜna powiedzieć… Psy górą! Koty 
uplasowały się na drugim miejscu zapewne ze względu na swoje 



 11 
mięciutkie futerko. Za nimi zwinne i energiczne gryzonie. Są malutkie  
i milutkie, któŜ nie chciałby ich dotknąć. Nie wszyscy rodzicie zgadzają 
się na kupno rybek, a co za tym idzie akwariów. Jednak znajdują się 
wśród społeczności uczniowskiej szczęściarze, którzy posiadają takie 
zwierzątka. To będzie na tyle jeśli chodzi o naszych małych (i duŜych 
☺) ulubieńców.  
 

Mniej kolorowych snów z powodu czarno-białej telewi zji 
Ludziom, którzy wychowali się na czarno-białej telewizji i czarno- 
białych filmach, często śnią się czarno-białe sny - informuje na łamach 
pisma "Consciousness and Cognition" Ewa Murzyn z University of 
Dundee w Wielkiej Brytanii.  

Alarmowa ć trzeba grubszym głosem 
Alarmy poŜarowe ocaliłyby więcej osób, gdyby wydawane przez nie 
dźwięki nie były tak wysokie - informuje "New Scientist".  

Szklane oczy muchy 
Opracowano technologię kopiowania złoŜonej struktury owadzich oczu, 
dzięki czemu moŜliwe jest tworzenie ich szklanych duplikatów na 
potrzeby nowoczesnej optoelektroniki, donosi "Nanotechnology" 

Człowiek-paj ąk to nie fikcja! 
Odpowiednio zsyntetyzowane wielościenne nanorurki węglowe mogą 
być wykorzystane do produkcji kostiumu o właściwościach zbliŜonych 
do tego, który nosił Człowiek-pająk. Niewielki skrawek nowo 
opracowanego nanomateriału umoŜliwia utrzymanie, na pionowej 
gładkiej ścianie, cięŜaru przekraczającego 150 kilogramów, donosi 
"Science".  

Chińska kaligrafia kandyduje do listy UNESCO 
Chińska kaligrafia została zgłoszona do wpisu na listę Arcydzieł 
Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO - 
poinformowała chińska agencja Xinhua.  

Woda gazowana nie jest niezdrowa 
W obronie "bąbelków" w gazowanych wodach mineralnych występuje 
portal "Woda dla zdrowia", któremu patronuje Polskie Towarzystwo 
Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Jak informuje 
redaktor portalu,  
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Maszyna przeciwpowodziowa 

Nawet 900 worków potrafi napełnić w ciągu godziny piaskiem maszyna 
wynaleziona przez sopocianina Lecha Michalczewskiego. 
Urządzeniem, które właśnie zostało laureatem konkursu "Lider Polskiej 
Ekologii", zainteresowane jest m.in. węgierskie Ministerstwo Obrony 
Narodowej.  

Cyfrowe zdj ęcie mierzy zanieczyszczenie powietrza 
Wystarczy zrobić w ciemnym tunelu czy kopalni zdjęcie z lampą 
błyskową, by ocenić zapylenie i związane z nim ryzyko chorób układu 
oddechowego - informuje "New Scientist".  

W USA będzie mo Ŝna kupowa ć muzyk ę na kartach pami ęci 
MicroSD 
Dwie duŜe sieci sklepów w USA jeszcze przed BoŜym Narodzeniem 
rozpoczną sprzedaŜ albumów muzycznych na kartach pamięci MicroSD 
zamiast na płytach kompaktowych - informuje serwis cnet. Sieci juŜ 
podpisały stosowne umowy z czterema wytwórniami muzycznymi.  

MoŜna leczy ć przyczyn ę upośledzenia umysłowego?  
Być moŜe będzie moŜna leczyć jedną z najczęstszych postaci 
uwarunkowanego genetycznie opóźnienia rozwoju umysłowego - 
informuje "New Scietist".Zespół łamliwego chromosomu X, który jest 
najczęstszą przyczyną upośledzenia umysłowego u chłopców i drugą 
co do częstości przyczyną w ogóle (po zespole Downa), jest 
spowodowany przez mutację genu FMRI w chromosomie płciowym X. 
Mutacja uniemoŜliwia prawidłowy rozwój mózgu, co prowadzi do 
opóźnienia rozwoju umysłowego, dotychczas uwaŜanego za 
nieuleczalne. Jednak naukowcy z zespołu Julie Lauterborn z University 
of California w Irvine twierdzą, Ŝe moŜliwe jest poprawienie - a nawet 
całkowite przywrócenie - sprawności umysłowej 
 

W tym numerze drukujemy ciekawe zagadki o zwierzętach szczególnie  
o ssakach.:) Miłej podróŜy w świat zwierząt (w końcu to takie piękne 
stworzenia - zupełnie jak my;)) 

1. Kiedy pojawiły się na Ziemi pierwsze ssaki? 

2. Jaki ssak jest najwybredniejszym smakoszem? 

3. Człowiek ma lepszy wzrok niŜ kot. Prawda czy fałsz? 
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4. Jaki jest największy lądowy drapieŜnik? 

5. Kiedy pojawiły się pierwsze naczelne? 

6. Psy, zarówno dzikie, jak i udomowione, mają dobrze rozwinięty węch. 
Ile razy jest on lepszy niŜ ludzki? 

7. Które zwierzę mogło dać początek legendom o syrenach? 

8. Jaki ssak lubi sporządzać parasol do ochrony przed opadami? 

9. W którym kraju występuje chutliwiec  podmiejski? 

10. Co to jest pademelon? 

11. Jaki jest największy ssak lądowy?                           

12. Co w języku malajskim znaczy słowo ,,orangutan’’? 

Odpowiedzi do zagadek drukujemy na przedostatniej stronie 
 

Co jakiś numer gazetki będę starał się wam przybliŜyć jakieś 
ulubione przeze mnie zwierzę. Na pierwszy ogień pójdą pandy 
wielkie. 

Pandy wielkie Ŝyją w trudno 
dostępnych terenach w Chinach,  
w górach Sichuan.  
Są gatunkiem zagroŜonym, obecnie 
jest ich na świecie 1000. Powodem 
tego jest usychanie lasów 
bambusowych, w których Ŝyją  

i niska rozrodczość. Na szczęście istnieje w Wolong rezerwat tych 
zwierząt, w którym jest ich ponad 60. W tym rezerwacie rodzi się 
więcej pand, ok. 4 na dwa lata. Szacuje się, Ŝe za mniej więcej 8 lat, 
w takim tempie rozrodczym, pandy przestaną być gatunkiem 
zagroŜonym.  
Pandy wielkie mają na przednich łapach dodatkowy palec. Jest 
połoŜony tam, gdzie ludzki mały palec i funkcjonuje jak kciuk. Dzięki 
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dwóm kciukom, panda moŜe lepiej chwytać poŜywienie. Na świecie 
pozostało ich mniej niŜ 1 000. Młode rodzą się najwyŜej raz na dwa 
lata. Większość pand rodzi się jako bliźnięta. Matka opiekuje się 
tylko jednym, a drugie ginie. Panda waŜy od 100 do 130 kg. Przez 
długi czas była zaliczana do rodziny szopowatych jako odległy 
krewny pandy małej, jednak testy genetyczne wykazały, Ŝe panda 
wielka jest spokrewniona z niedźwiedziami, od których oddzieliła się 
we wczesnym rozwoju rodziny niedźwiedziowatych. Jej najbliŜszym 
krewnym jest niedźwiedź andyjski. Jak długo panda je obiad?  
Prawie cały czas, w którym nie śpi. Pandy spędzają około 14 godzin 
dziennie na zjadaniu bambusa. Dorosła panda zjada do 40 kg 
bambusa dziennie! Jak podają niektóre źródła, pandy dawniej były 
mięsoŜerne.   

Krzyś Gilek IIIb 

Następnym razem napiszę o gorylach ☺ 

 Od listopada będziecie mogli przeczytać ciekawostki o naszych 
nauczycielach. Co miesiąc nasi najmłodsi redaktorzy z klas czwartych 
 i piątych będą zadawali nauczycielom przeróŜne pytania.  
 W tym numerze zapytaliśmy panią Annę Hernas:  

Jaką była pani uczennicą? 
W szkole podstawowej uczyłam się bardzo dobrze, miałam same 

piątki i czwórki. Lubiłam wszystkie przedmioty, nawet matematykę.  
W liceum było gorzej. Przez przypadek znalazłam się zamiast w klasie 
humanistycznej w klasie biologiczno – chemicznej i to było straszne. 
Zupełnie nie radziłam sobie z przedmiotami ścisłymi tzn. z matematyką, 
fizyką i chemią. Miałam same jedynki i dwóje. Bardzo się tymi ocenami 
przejmowałam, a im więcej się denerwowałam tym gorzej mi szło. Na 
szczęście udało mi się skończyć liceum i dostać na wymarzone studia,  
a tam juŜ nie było Ŝadnej matematyki i fizyki!!! Pełnia szczęścia dla tak 
typowo humanistycznego umysłu jak mój!  

Wszystkie lata swojej nauki wspominam bardzo miło, nawet te 
lekcje matematyki z panem Włodarczykiem. I wiem jedno – warto się 
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uczyć i spełniać swoje marzenia. NajwaŜniejsze to odkryć  
w odpowiednim momencie swojego Ŝycia, co chce się w nim robić. Ja 
miałam to szczęście, Ŝe juŜ po ósmej klasie wiedziałam dokładnie, jakie 
studia wybiorę. W związku z tym marzyła mi się klasa humanistyczna, 
ale los zdecydował inaczej i moŜe dobrze? – przynajmniej znam 
podstawy biologii i chemii. Z własnego doświadczenia wiem, Ŝe nie 
moŜna się załamywać róŜnymi niepowodzeniami w szkole, trzeba po 
prostu starać się na miarę swoich moŜliwości. KaŜdy dobry nauczyciel 
te starania doceni.  

Dziękujemy!  
Za miesiąc na nasze pytanie odpowie pani Cibor. 

 
 
 
 
BARAN - 21 marca - 21 kwietnia 

 Po niedzieli słońce wejdzie do twojego znaku i rozpocznie 
się twój czas! Odczujesz poprawę nastroju. Los zacznie ci 
sprzyjać. Czy nie powinieneś teraz bardziej zadbać o swój 
wygląd? 
Nabierz pewności siebie! 

BYK - 22 kwietnia - 20 maja 
Pełnia w twoim znaku sprzyja oczyszczeniu atmosfery  
w domu. Zapal świecę i kilka kadzidełek. Myśl o tym jak 
pozytywna energia napełnia dom... Bliscy staną się 
sympatyczniejsi! 
Skup się na sprawach rodzinnych! 

BLI ŹNIĘTA - 21 maja - 21 czerwca 
Porozmawiaj ze swoim przyjacielem o problemach, które cię trapią. 

Razem na pewno znajdziecie skuteczną radę. Staraj się 
działać metodycznie. Nie wpadaj w sidła emocji, zaufaj 
rozsądkowi. 
Przemyśl swoją sytuację! 

RAK - 22 czerwca - 22 lipca 
Słońce oraz Wenus dodadzą ci pozytywnej energii. 
Pomogą równieŜ wprowadzić w twoje Ŝycie zmiany. 
Zdrowie będzie ci dopisywać, a samopoczucie bardzo się 
poprawi. 
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Zaufaj własnym moŜliwościom! 

 LEW - 23 lipca - 23 sierpnia 
Szanuj zawarte przyjaźnie, bo są cenną wartością w 
Ŝyciu. Zawsze znajdź czas, gdy ktoś zwróci się do ciebie  
z kłopotem a ty będziesz mógł mu pomóc. W domu 
atmosfera się poprawi. 
Bądź bardziej wyrozumiały! 

PANNA - 24 sierpnia -23 września 
Twoja planeta Saturn jest w harmonijnych układach. To 
wróŜy ci dobry, obfitujący w ciekawe wydarzenia miesiąc. 
Mimo skumulowania trudnych spraw będziesz spokojny  
i odpręŜony. 
Powróci dobra forma psychiczna! 

WAGA - 23 września -23 października 
Lepiej zorganizuj- to pozwoli ci znaleźć więcej wolnego 
czasu. Pamiętaj, Ŝe dobry plan to połowa sukcesu. Zrób 
harmonogram codziennych prac. Uwzględnij teŜ kilka chwil 
na relaks. 
Stań się bardziej systematyczny! 

 SKORPION - 24 października -22 listopada 
Słońce obdarzy cię energią, los przyniesie wiele nowych 
wyzwań,  co nie znaczy, Ŝe masz iść na ustępstwa. Jednak 
w istotnych kwestiach trwaj przy swoim. Korzystaj jednak 
z przyjemności Ŝycia 
Postaw na umiar i konsekwencje! 

STRZELEC - 23 listopada -21 grudnia 
 Nie zmieniaj planu działania, niech nie zraŜają cię drobne 
trudności. Staraj się zachować dobry nastrój, a wtedy twoja 
intuicja podpowie ci co mas robić. 
Czy nie czas stworzyć sobie azyl? 

KOZIORO śEC - 22 grudnia - 20 stycznia 
Korona ci z głowy nie spadnie, jeśli trochę się pouczysz. 
Teraz będzie ci łatwiej niŜ pod koniec roku szkolnego, gdy 
wszyscy gorączkowo chcą poprawić oceny. W drugiej 
połowie miesiąca czeka cię niespodzianka. 
Więcej się uśmiechaj! 
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WODNIK - 21 stycznia - 19 lutego 

Twój dobry nastrój zapewni rodzinną harmonię. OkaŜ 
tolerancję swoim bliskim. Daj im takŜe trochę swobody.  
I nie trzymaj się zbyt sztywno ustalonych wcześniej norm 
postępowania. 
NajwyŜszy czas zadbać o siebie! 

RYBY - 20 lutego - 20 marca 
Harmonia Wenus i Neptuna przyciągnie do ciebie przyjaźnie 
nastawione osoby i wyprostuje Ŝyciowe ścieŜki. Teraz  
z większym optymizmem i pewnością siebie będziesz 
patrzeć w przyszłość. 
Gwiazdy dodadzą ci skrzydeł! 

W listopadowym numerze same nowości!  

Powstaje nowy kącik, w którym kaŜdy, kto tylko będzie chciał, będzie 
mógł opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, czyli o swoim hobby. 
W tym numerze „Spoko” przeczytacie artykuł Jakuba Kudłacika – 
ucznia klasy 5 b, który interesuje się dinozaurami. śyczymy miłej 
lektury! 

Choć nie tak wielki jak 
tyranozaur, welociraptor 
był jednym  
z najgroźniejszych 
zabójców w świecie 
dinozaurów. Ten dinozaur 
był mięsoŜerny 
.. Miął podłuŜną głowę  
o płaskim pysku z rzędami 
ostrych zębów do rozrywania 
ofiar. Ścigane przez niego, 
przeraŜone zwierzę miało 
niewielkie szanse na ujście z 
Ŝyciem. Welociraptor stawał 
na jednej z tylnych łap,  
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a drugą atakował ofiarę, uŜywając ogona dla zachowania równowagi. 
Na jednym palcu kaŜdej stopy miał długi, ostry szpon, skierowany do 
przodu. Dźgał nim i ciął swą bezbronną zdobycz. Zanim w 1924 r. 
odkryto welociraptora, naukowcy uwaŜali dinozaury  
za powolne i głupie stworzenia. Jednak welociraptor był wprost 
stworzony dla szybkości. Był teŜ chyba jednym z najbardziej 
inteligentnych dinozaurów. 

autor: Jakub Kudłacik 
 

Dzień św. Andrzeja przypada 29 listopada. 
Dawniej wierzono, Ŝe wigilia tego święta ma 
szczególną moc przyciągania na ziemię 
duchów, dusz zmarłych oraz złych mocy. 
Dlatego właśnie uwaŜano ją za doskonały 
czas do wróŜenia. WróŜby andrzejkowe to 
wróŜby czysto matrymonialne - tego dnia 
nie wróŜy się pomyślności, bogactwa, czy 
urodzaju. Pierwotnie był to wieczór, kiedy 

wróŜyły tylko panny, poniewaŜ św. Andrzej uwaŜany jest za ich 
patrona. Z czasem jednak to się zmieniło i dziś w wigilię św. 
Andrzeja mogą wróŜyć równieŜ męŜczyźni. 

Najpopularniejszą wróŜbą andrzejkową jest oczywiście wróŜenie  
z wosku. Roztopiony wosk wlewa się do zimnej wody, a z jego 
kształtu próbuje wywnioskować, kim będzie przyszły mąŜ danej 
panny. Na podstawie cienia odlewu rzucanego na ścianę moŜna 
odczytać zawód lub upodobania przyszłego oblubieńca. Dawniej do 
wróŜenia uŜywało się takŜe ołowiu lub cyny, a podczas oględzin 
figurki naleŜało wypowiedzieć zaklęcie: "św. Andrzeju, daj znać, co 
się ze mną będzie dziać?"  

MoŜna było takŜe wróŜyć z obierzyn jabłka. NaleŜało rzucić za głowę 
obierzynę, a z kształtu, w jaki się ułoŜy odczytać pierwszą literę 
imienia przyszłego męŜa. Za siebie rzucało się takŜe buty. JeŜeli but 
upadł czubkiem do wyjścia, dziewczyna miała wyjść za mąŜ, jeśli do 
wnętrza - zostawała starą panną. 

Kolejną wróŜbą było zbiorowe gotowanie klusek. Dziewczęta 
zabierały się do gotowania myśląc o ukochanym, a ta, której kluska 
pierwsza wypłynęła na wierzch miała pierwsza wyjść za mąŜ za tego, 
o którym pomyślała. 
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Był takŜe zwyczaj stawiania przez dziewczęta koło łóŜka naczynia  
z wodą, przez które w poprzek kładziono deseczkę. Przed zaśnięciem 
dziewczęta prosiły narzeczonego, by je przez ten most 
przeprowadził. JeŜeli we śnie spełnił to Ŝyczenie, wróŜyło to 
szczęśliwe małŜeństwo. 

Bardzo dobrym medium w poznawaniu przyszłości były zwierzęta. 
Panny szykowały placki, kulki z ciasta lub kości z nóŜek cielęcych  
i wpuszczały do izby psa. Ta, której przysmak pies zjadł jako 
pierwszy, miał najszybciej wyjść za mąŜ. Podobnie postępowało się  
z kogutami, sypiąc im ziarno na podłogę. 

Wiele z tych wróŜb przetrwało do dziś, ale pojawiły się takŜe nowe, 
takie jak wróŜenie z imienia i nazwiska, butów i butelki. Te 
najnowsze wróŜby mogą stosować zarówno dziewczęta jak i chłopcy. 

WróŜba z butelką polega na ustawieniu się uczestników zabawy  
w kole. W środku, w mniejszym okręgu leŜą karteczki z róŜnymi 
wróŜbami. Uczestnicy po kolei kręcą butelką. WróŜbę stanowi ta 
karteczka, na której zatrzyma się butelka. 

Przy wróŜeniu z butów uczestnicy najpierw powinni pomyśleć 
Ŝyczenie, a potem rozpocząć ustawianie butów jeden za drugim  
w kierunku progu drzwi. Czyj but pierwszy "dojdzie" do drzwi, tego 
marzenie się spełni. 

WróŜby z imienia i nazwiska polegają na losowaniu z naczynia lub 
czapki karteczki z imieniem tego, kogo los nam przeznaczy. 

 

ODPOWIEDZI DO ZAGADEK O ZWIERZ ĘTACH:  
1. Około 220 milionów lat temu, w triasie. 2. Koala. Jada liście tylko sześciu 
spośród 500 gatunków eukaliptusów rosnących w Australii. SpoŜywa około pół 
kilograma liści dziennie, przebierając ich ponad osiem kilogramów. 3. Fałsz. 
KaŜdy z 37 gatunków kotów widzi w ciemności nawet sześciokrotnie lepiej niŜ 
człowiek. 4. To niedźwiedź polarny. Odnotowano okaz o wadze 1000kg  
i długości 3,4 metra. 5. Przed 65 milionami lat, w kredzie. 6. W testach węch 
psów okazał się tysiąc do miliona razy czulszy niŜ ludzki. 7. Diugoń. śeglarzom, 
obserwującym samice diugoni karmiące młode, przypominały one ludzi z płetwą 
ogonową. 8. Orangutan. Oddziera wielkie liście, by się pod nimi schronić w 
czasie ulew. 9. W Australii. To niewielki (rozmiarów myszy) torbacz. 10. NieduŜy 
kangur zamieszkujący Australię. 11. Słoń afrykański. 12. Człowiek  z lasu. 



 20 

 

1.                      

2.                      

3.                   

4.                     

5.                    

6.                    

7.                 

8.                    

9.                   

10.                     

11.                  

12.                    

13.                   

 
 
Pytania do krzyŜówki : 
 
1. 15 minut. 
2. 11 miesiąc w roku. 
3. np. Wisła, Odra 
4. Do mycia włosów. 
5. Ptak, który odlatuje na zimę. 
6. Proste, złoŜone, oznajmujące, rozkazujące. 
7. ElŜbieta  zdrobniale. 
8. MoŜesz w nim obejrzeć stare eksponaty. 
9. Materiał dla garncarza lub polski serial kryminalny. 
10. Przychodzi 6 grudnia. 
11. … wawelski- w Krakowie. 
12. Dzień, w którym nie pracujemy. 
13. Inaczej gniew 

Kupon KrzyŜówki nr.2 
 

Imię, Nazwisko i klasa 
 

             

Hasło 


